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Carta de Florianópolis: Um chamado à ação
 Os participantes do  14º ENAM e 4º ENACS reunidos em Florianópolis 

de 23 a 25 de novembro de 2016 tiveram a oportunidade de se atualizar, trocar 

experiências e tomar decisões quanto às suas práticas de ensino, pesquisa e ações 

junto aos hospitais e comunidades, relacionadas aos temas aleitamento materno e 

alimentação complementar saudável. 

 A partir das diversas atividades,  decisões de trabalhos e condutas, tanto 

profissionais quanto de mães presentes aos eventos, foram discutidas, atualizadas 

e revistas, sugerindo-se em resumo as seguintes recomendações: 

1. O aleitamento materno é a norma. O aleitamento artificial especialmente 

com o uso de fórmulas infantis deve ser recomendado com critérios clínicos 

e não de forma indiscriminada.

2. Os produtos ultra processados e industrializados em geral não devem ser 

recomendados como alimentos complementares para as crianças.

3. As mulheres devem ser respeitadas em seu direito a amamentar, podendo 

ser em público e por quanto tempo quiserem, e a sociedade deve reconhecer 

essa prática como responsabilidade de todos.

4. Patrões, patroas, governantes e demais responsáveis pela implementação 

da legislação trabalhista que protege a mãe lactante devem respeitar tal 

legislação.  Apelamos aos governantes pela extensão da licença maternidade 

por 6 meses para todas as mulheres e da licença paternidade por 30 dias.

5. Os participantes do 14º ENAM e 4º ENACS 

constataram a falta de dados atualizados de 

aleitamento no nosso pais e mostram-se preocupados 

com a estagnação dos indicadores nos poucos dados 
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existentes. Urge que se realizem pesquisas com periodicidade e metodologia 

adequadas, pelo menos a cada 4 anos.

6.  As práticas de cuidados de parto e nascimento precisam com urgência 

serem melhoradas em todo o país, respeitando-se as mulheres como 

protagonistas desses atos, e, destacando-se as obstetrizes e enfermeiras 

obstétricas como profissionais-chaves para essa implementação, 

especialmente para a urgente diminuição das taxas de cesáreas e outras 

formas de violência obstétrica condenáveis.

7.  No ano em que se comemoram 25 anos de ihac e que as avaliações 

mostram a interrupção de seu crescimento e qualidade, recomendamos que 

as autoridades, em especial, o UNICEF e a OMS, retomem o apoio a esta 

iniciativa.

8.  O respeito a práticas culturais diver5sas quanto ao nascimento, 

à  amamentação e  ao uso de alimentos complementares deve estar 

presente em nosso trabalho diário com as diferentes etnias de nosso país. 

Recomenda-se às autoridades que deem visibilidade nas políticas públicas 

às mães indígenas, ciganas, quilombolas e imigrantes como as  haitianas, as 

de origem muçulmana e outras.

9. Emergências  - como as inundações, deslizamentos de terra, soterramentos 

de famílias, secas etc –  na avaliação realizada com o instrumento do 

WBTi foi considerada um item de classificação ruim entre os indicadores 

de implementação da alimentação infantil. Neste ENAM, os participantes 

também reconheceram as emergências como momentos mal controlados 

na proteção à amamentação e a segurança alimentar  das 

crianças e famílias. Recomenda-se que os responsáveis em 

cada cidade sejam capacitados para melhor atuarem nessas 

tragédias, sem prejudicarem as mães lactantes, privilegiando 

o uso do melhor alimento: o leite humano.

10. A questão do HIV e alimentação infantil tambem foi considerada um 

item de classificação ruim entre os indicadores na avaliação realizada com o 

instrumento do WBTi  As mães HIV positivas precisam ser apoiadas em suas 

decisões quanto à como e com que alimentar seus filhos, levando-se em 

conta seu ambiente, e situação socioeconômica que possam permitir uma 

alimentação acessível, sustentável e segura. Para isso recomenda-se que 

os departamentos ministeriais responsáveis pelos programas de nutrição, 

aleitamento materno, mulher, e HIV/Aids dialoguem, se articulem e tomem 

decisões conjuntas.

11. Recomenda-se  que o Brasil divulgue e implemente a recente aprovada 

declaração conjunta das nações unidas quanto ao direito a alimentação, à 

saúde, e direitos da criança em sua decisão de promover, apoiar e proteger  

o aleitamento materno, destacando-se o reconhecimento incluído  nesta 

declaração de que implementar o código – e  em nosso pais a NBCAL -  é 

uma questão de direito humano.

12. Consideramos importantes e essenciais a manutenção das campanhas 

pro amamentação na midia, envolvendo diversos ministérios como a 

educação, cultura, trabalho e outros alem da saúde. Assim recomenda-se 

a extensão da semana mundial da amamentação para o mês de agosto, 

como agosto dourado, a retomada do prêmio Bibi Vogel, a continuidade de 

campanhas de doação de leite humano e outras, em destaque a utilização 

das redes sociais.

13. Finalmente, os participantes do ENAM/ENACS 

declaram nesta carta que estão atentos à luta 

iniciada em 1988 com aprovação da NBCAL (cuja 

Lei 11265/2006 so se conseguiu regulamentar em 
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2015)  - participantes estes que se mantém alertas às dificuldades de sua 

implementação,  especialmente devidas ao comportamento não ético do 

setor regulado no cumprimento das leis no país.  Recomenda-se à Anvisa a 

capacitação dos inspetores sanitários para aplicação do Decreto 8552/2015, 

assim como as sociedades de classe a capacitação de todos os pediatras 

e nutricionistas no monitoramento da lei e decreto. Recomenda-se que 

a rede IBFAN esteja sempre disponível para auxiliar as capacitações e os 

monitoramentos da NBCAL.  

THE FLORIANOPOLIS CHARTER: A CALL TO ACTION
 The participants at the 14th ENAM and 4th ENAC*, meeting in Florianopolis, 

Brazil, from 23 to 25 November 2016, had the opportunity to take stock, provide 

updates and exchange experiences in the area of breastfeeding and healthy 

complementary feeding and to adopt decisions on their teaching and research 

methods and their actions in hospitals and in communities. 

Based on various experiences, we updated and reviewed decisions on the 

activities and conduct of professionals and of mothers present and concluded 

summarising with the following recommendations:

1. Breastfeeding is the standard. Artificial feeding, especially with infant 

formula, should be recommended only on the basis of clinical criteria, and 

should not be prescribed indiscriminately.

2. Highly processed industrial products in general should not be 

recommended as complementary food for infants.

3. Women’s right to breastfeed shall be respected, including the right to 

breastfeed in public and for as long as they wish. Society must recognize 

the practice of breastfeeding as a collective responsibility.

4. Employers, governments and those responsible for implementation of 

labour laws that protect lactating mothers must abide by the law. We call 

upon government to extend maternity leave to six months, for all women, 

and paternity leave to 30 days

5. Participants at the 14th ENAM and the 4th ENACS 

confirmed the lack of updated data on breastfeeding 

in our country and are concerned about the 

stagnation of indicators for the few data that do 
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exist. It is imperative to carry out periodic research, with appropriate 

methodologies and criteria, in this area, at least once every 4 years.

6. Delivery and birthing practices need to be improved urgently, throughout 

the country, respecting women as the actors and highlighting the role of 

obstetricians and obstetric nurses, as key professionals in such practices, 

and to promptly reduce the alarming rates of caesarean operations and 

other detrimental forms of obstetric violence.

7. As we celebrate the 25th anniversary of the launching of the BFHI, 

assessments reveal a slow-down in its implementation and its quality. We 

recommend that authorities, and in particular UNICEF and WHO, redouble 

their efforts to support this laudable initiative.

8. In our daily work with different ethnic groups in our country, we must 

respect the variety of beliefs and cultural practices related to birth, 

breastfeeding and the use of complementary foods. We recommend 

that authorities give greater visibility in public health policies to gipsies, 

quilombolas women (residents of quilombos in Brazil) and immigrants, 

such as Haitians, Muslims and others.

9. In the assessment carried out with the WBTi tool the indicator 

Emergencies – such as floods, land slides, families buried under rubble, 

droughts, etc. – was classified as ‘poor’ among infant feeding indicators. 

Participants recognised that, in disasters and consequent emergencies, 

breastfeeding and food security for infants and families are not adequately 

ensured. We recommend that responsible leaders in every town be properly 

trained so as to be able to act better during disasters and 

emergencies, without harming lactating mothers and giving 

priority to the use of the best food: human milk.

10. HIV and infant feeding was another indicator classified 

as ‘poor’ in the WBTi assessment done in our country. HIV positive mothers 

need to be supported in their decisions as to how and what to feed their 

children, taking into account their environment and their socio-economic 

situation. They need to be ensured safe and sustainable access to food. For 

that purpose we recommend that departments responsible for nutrition, 

breastfeeding, women and HIV/AIDS consult each other, coordinate and 

take joint decisions.

11. We recommend that Brazil disseminate and implement the recently 

adopted Joint statement by the UN Special Rapporteurs on the Right 

to Food, Right to Health, the Working Group on Discrimination against 

Women in law and in practice, and the Committee on the Rights of the Child 

in support of increased efforts to promote, support and protect breast-

feeding. We stress the acknowledgement included in this Statement that 

implementation of the International Code – in our country the NBCAL*– is 

a matter of human rights.

12. We believe it is important and essential that the media continue 

supporting pro-breastfeeding campaigns and that this should involve the 

Ministries of Health, Education, Culture, Labour and others. We recommend 

that the World Breastfeeding Week be extended to one month, the Golden 

Month of August, that the Bibi Vogel Prize be re-instituted, and the 

continuation of breast milk donation campaigns and other similar ones, 

making extensive use of social networks.

13. ENAM/ENACS participants hereby declare that they support the 

struggle that was started in 1988 with the approval of the NBCAL (which 

was only enacted by Law No. 11265/2006 in 2015) 

and are aware of the challenges encountered in its 

implementation, especially because of the unethical 
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behaviour of those whose activities are regulated by this law. We recommend 

that ANVISA train its health inspectors to ensure implementation of Decree 

No. 8552/2015 and that the professional associations train all paediatricians 

and nutritionists in monitoring of the implementation of the Law and its 

Decree. We recommend that IBFAN be always available to assist in training 

and monitoring for the NBCAL implementation.

Florianópolis, Brazil, 25 November 2016 

*ENAM = National Breastfeeding Congress

*ENACS = National Complementary Feeding Congress

*NBCAL = Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de 

Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras  (Brazilian Standard for the Marketing of 

Foods for Infants and Young Children, Dummies, Nipples and Feeding Bottles)

RESUMOS
Quarta-feira, 23 de novembro de 2016

09h15 - 10h15

Conferência de Abertura

Bésame mucho – como criar seus filhos com amor

Conferencista: Carlos Javier González Rodríguez (Espanha)

El apego, un vínculo afectivo fuerte, significativo y persistente, es una necesidad 

básica del ser humano (y de muchos animales). Los bebés establecen, a lo largo 

del primer año, una relación de apego con una primera persona, habitualmente 

con su madre. El niño necesita estar con su madre, verla, estar en sus brazos, 

dormir a su lado. A partir de los cuatro meses se despierta frecuentemente por la 

noche, para comprobar que su madre sigue allí. Por desgracia, a lo largo del siglo 

XX se difundieron muchos mitos y normas absurdas, “no lo tomes en brazos”, 

“no te lo metas nunca en la cama”, “tiene que aprender a dormir solo”, “lo vas 

a malcriar”, normas que todavía causan mucho sufrimiento a los niños y a sus 

padres.

10h30 - 12h30

Mesa-redonda 1

Mulher trabalhadora que amamenta - como avançar esta estratégia?

Situação da implementação das salas de apoio à amamentação

Palestrante: Renara Guedes Araújo (DF)

Atualmente, no Brasil, a ação Mulher Trabalhadora que 

Amamenta (MTA) está presente em 23 estados, com mais 

de 670 tutores formados pelo Ministério da Saúde (MS).  

Essa ação tem como base três pilares: criação de salas de 
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apoio à amamentação e creches no local de trabalho; além da ampliação da 

licença-maternidade para 180 dias.  De 2010 a 2016 o MS certificou  no país 

aproximadamente 170 salas de apoio à amamentação de empresas públicas e 

privadas.  Essas empresas juntas empregam mais de 70 mil mulheres em idade 

fértil, público a ser atingido pela ação Mulher Trabalhadora que Amamenta.

Mulheres beneficiadas pela licença maternidade e a prática da amamentação 

exclusiva

Palestrante: Fernanda Ramos Monteiro (DF)

Apresentar o perfil das mulheres residentes nas capitais brasileiras e no Distrito 

Federal-DF com filhos menores de 4 meses segundo situação de trabalho e 

a influência da licença maternidade sobre a prática do aleitamento materno 

exclusivo nas mulheres trabalhadoras.

Sala de apoio à amamentação na empresa

Palestrante: Vera Lúcia Manica (PR)

Para que as mulheres trabalhadoras da Copel consigam cumprir a recomendação 

da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde de amamentar 

por 2 anos ou mais, sendo exclusivamente no peito nos 6 primeiros meses, é 

fundamental que, após a licença-maternidade, elas tenham apoio da empresa. 

Este amparo contempla a garantia de empregado desde a gestação, a licença-

maternidade remunerada durante 6 meses e o auxílio creche, o apoio para 

viabilizar a manutenção do aleitamento materno após a licença-maternidade, 

com a redução da jornada de 2 horas por 60 dias após o retorno ao trabalho da 

licença-maternidade. Para atender a necessidade das mulheres que amamentam 

e que se afastam de seus filhos em virtude do trabalho, 

e que precisam esvaziar as mamas durante a sua jornada 

diária, para alívio do desconforto e para manter a produção 

de leite, a empresa está se utilizando da Estratégia Mulher Trabalhadora que 

Amamenta e instalando salas de apoio à amamentação, destinadas à retirada 

e à estocagem de leite materno durante a jornada de trabalho. Não só a dupla 

mãe criança se beneficia com a sala de apoio à amamentação como também a 

empresa, com o menor absenteísmo da empregada, pelas crianças amamentadas 

adoecerem menos e a mãe reduzir seu risco ao acometimento de doenças 

crônicas e degenerativas como o câncer de mama. Esta ação está alinhada 

com os objetivos estratégicos da empresa de valorizar sua força de trabalho, 

implementada com baixo custo e grande retorno à comunidade e ao país.

10h30 - 12h30

Seminário 1

Ética e conflitos de interesses nas questões de alimentação da criança

Ética e conflitos de interesse na saúde

Palestrante: Olinto Pegoraro (RJ)

1. Um conceito global de Ética: radicado no nosso eu mais profundo como 

consciência, Razão e Liberdade, seja qual for nossa idade: feto, adulto ou idoso; 

2. Conflito entre progresso sem fim e progresso moral no pensamento moderno; 

3. A equação do conflito depende de nossa formação ética, pessoal e sócio-

política.

Escolhas e vivências maternas em amamentação: conflitos éticos frente à 

prescrição de fórmula láctea

Palestrante: Patrícia Lima Pereira Peres (RJ)

Proteger o direito de amamentar e de mamar representa um 

importante componente da política pública de proteção à 

criança e à mulher e que nos convoca a compreendermos a 
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amamentação como uma prática feminina, valor humano e direito social. Dentre 

tantas discussões que envolve a amamentação na atualidade a questão da 

liberdade e condição de agente da mulher é uma das que aproximam a temática 

aleitamento materno do campo da bioética. Se a mulher deseja amamentar, 

cabe ao profissional de saúde apoiá-la, removendo as barreiras que estão ao seu 

alcance ao invés de submeter-se à investida de apresentar-lhe um substituto.

Conflito de interesses em alimentação e nutrição: como identificar e prevenir

Palestrante: Inês Rugani de Castro (RJ)

Nessa apresentação, serão partilhados os termos do debate sobre a relação 

público-privado em alimentação e nutrição (A&N) e os potenciais conflitos de 

interesses presentes nessa relação; serão discutidos os elementos e desafios 

dessa temática no atual cenário brasileiro e serão oferecidos alguns elementos 

que buscam dar visibilidade a interações conflituosas com base não somente 

nos produtos fabricados por empresas da área de A&N, mas, também, em suas 

práticas e políticas (incluindo missão, metas, objetivos, princípios, visão), sendo 

ainda consideradas as organizações e as iniciativas nas quais as empresas se 

inserem.

10h30 - 12h30

Mesa-redonda 2

Alimentação infantil nas emergências – como enfrentar

Importancia de la lactancia materna en situaciones de emergencia

Palestrante: Marcos Arana Cedeño (México)

Alimentación Infantil Segura en Situaciones de Emergencia: Importancia 

inmediata y consecuencias a largo plazo.

Se hace una revisión de los lineamientos para una 

alimentación infantil segura en situaciones de emergencia 

y su creciente importancia en el contexto del cambio climático y del escenario 

mundial marcado por las migraciones forzadas por conflictos bélicos. Se analizan 

sus consecuencias tardías ejemplificadoras con las altas tasas de prevalencia de 

padecimientos crónicos en contextos que fueron sometidos a estrés alimentario 

nutrimental. Se discute cómo los lineamientos para una alimentación infantil 

segura en emergencias y en especial, la protección de la lactancia materna 

constituyen una primaria línea de prevención temprana de estos padecimientos.

O desastre de Blumenau e o aleitamento materno

Palestrante: Tarcísio Arcoverde (SC)

Nas últimas décadas as catástrofes como resultado dos fenômenos climáticos 

globais estão cada vez mais frequentes. Em todos estes fenômenos naturais 

catastróficos, a água é o principal problema. Seja pela falta em situações de seca, 

terremotos e incêndios, sela pelo excesso em enchentes, inundações e tsunamis. 

No ano de 2008 a região do Vale do Itajaí experimentou uma situação mista 

de deslizamentos e inundações decorrentes do excesso de chuvas. Naquela 

ocasião e em todas situações de crises humanitárias duas consequências 

podem ser observadas. Pelo lado das vítimas há necessidade imediata de abrigo 

e suprimentos. Pelo lado dos não vitimados e das autoridades há o enorme 

sentimento de solidariedade e de mobilização para suprir estas necessidades. 

Neste contexto doações de alimentos, especialmente não perecíveis e de fácil 

transporte são oferecidas sem uma reflexão sobre suas consequências para 

aqueles que o recebem. Para uma mãe que está amamentando exclusivamente 

ao seio, não faria sentido receber para seu lactente uma lata de fórmula infantil 

modificada. Mais faria bastante sentido receber, ela sim, uma alimentação 

adequada e água tratada para poder se alimentar 

adequadamente e manter sua amamentação. O simples 

fato de discutir esta situação gera bastante desconforto 
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nas autoridades já que numa situação de emergência ou catástrofe as doações 

são sempre bem-intencionadas e benvindas. Temas como amamentação cruzada 

também geram muitas discussões. Na ocasião de Blumenau em 2008, que acabou 

por servir de cenário para o documentário Mãe D’água em 2009 que abordou o 

tema Amamentação em situações de emergências, observamos que as doações 

não interferiram com a prática do aleitamento e que houve apoio adequado para 

as lactantes e seus lactentes.

Deslizamentos de terra, enchentes na região serrana: e as autoridades?

Palestrante: Maria da Conceição M. Salomão (RJ)

Onze de janeiro de 2011, uma chuva torrencial cai sobre a região Serrana do 

Rio de Janeiro. Alguns municípios foram atingidos de forma devastadora: Nova 

Friburgo, Teresópolis e Petrópolis com mais de 900 mortos contabilizados, além 

de vários desaparecidos que não entraram na estatística. A tragédia trouxe 

exemplos de participação solidária de várias partes do território nacional e 

internacional, contribuindo com doações e uma grande presença de voluntários. 

Foi marcante a mobilização das autoridades municipais na organização para 

socorro das vítimas e principalmente do caos que as cidades se transformaram. 

Foi a maior tragédia natural dos últimos tempos.

10h30 - 12h30

Mesa-redonda 3

Amamentação em situações maternas adversas

Adaptação emocional no puerpério (baby blues, etc)

Palestrante: Honorina de Almeida (SP)

Após o nascimento do bebe ocorrem processos fisiológicos 

e emocionais necessários a adaptação da mulher a sua 

condição de mãe. Essa mudança psicoemocional provocada pela maternidade 

e do ato de cuidar do bebe são influenciadas pelos hormônios liberados pelo 

processo da amamentação. Como quadro clínico o estado de Blues puerperal é 

o mais conhecido, considerado normal e atinge mais de 80% das mulheres. No 

entanto outras condições como a fadiga, ansiedade puerperal e síndrome de 

stress pós traumático além das já mais conhecidas depressão e psicose puerperal 

podem impactar muito no bem estar materno e na amamentação. 

Amamentação em mulheres com diabetes e obesidade

Palestrante: Maria Beatriz Reinert do Nascimento (SC)

A obesidade é um grave problema de saúde pública, trazendo conseqüências 

como o diabetes melito, e está associada a complicações na gravidez e a 

resultados perinatais adversos, por alterar o metabolismo materno. Mães obesas 

e/ou diabéticas são menos propensas a iniciar o aleitamento materno e tendem 

a sua interrupção mais precoce, por encontrar barreiras físicas e fisiológicas para 

amamentar, que incluem dificuldades mecânicas de posicionamento e pega, 

resposta reduzida de prolactina à sucção e atraso na lactogênese II. Profissionais 

de saúde precisam garantir ajuda mais personalizada para estas mulheres, para 

reduzir o impacto negativo da obesidade sobre a lactação. 

Amamentação, vulnerabilidades e dependência de drogas

Palestrante: Marisa da Matta Aprile (SP)

O médico deve ter conhecimento profundo sobre o fármaco que prescreve; caso 

não o tenha deve  procurar informação em sites relacionados ou no Manual do 

MS de 2010. O conceito de vulnerabilidade é muito amplo. O dependente químico 

deve ser cuidado de acordo com a sua classificação de uso. 

As mulheres privadas de liberdade  quase nunca contam 

com apoio para amamentar seus filhos e sofrem ao pensar 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

11

que no quarto mês serão separadas de seus filhos O aleitamento materno é 

fundamental para a formação de vínculo e, o amor pelo filho pode ser o grande 

agente transformador.  

10h30 - 12h30

Roda de Conversa 1

Promoção do aleitamento materno - SMAM, BIBI VOGEL, CAMPANHAS

Como conseguir a adesão da mídia nas campanhas de amamentação

Mediadora: Erica Witte (SP)

Reduções de custos e novos caminhos para os anunciantes esvaziaram a mídia 

tradicional em menos de uma década. Rádio, TV, Jornais, Revistas hoje sofrem o 

impacto que as tecnologias digitais trouxeram em termos de uma impressionante 

massificação sem o uso de centros de controle. Entender o estilo da cultura desse 

público que tem  mundo na palma da mão (Mobile Web) e fornecer conteúdos 

sedutores em um mundo onde “somos todos formadores de opinião”, eis o 

desafio.

Mamadeira: uma imagem cultural a ser desconstruída

Mediadora: Cristine Nogueira Nunes (RJ)

Os profissionais da saúde vêm liderando a luta em defesa da amamentação, em 

um cenário de consumo de produtos. Nesse ambiente, a mamadeira prossegue 

como objeto consagrado. Entretanto, argumentos levantados pelo ponto de vista 

do Design têm sido capazes de demonstrar os riscos do produto a várias pessoas, 

alertando-as. Assim como o Design, muitas outras áreas do conhecimento têm 

grande potencial para, com suas reflexões e produções, 

contribuir com a desconstrução da imagem cultural da 

mamadeira.

Campanhas de Aleitamento: o que elas têm comunicado?

Mediador: Marcus Renato de Carvalho (RJ)

A amamentação é cultural e precisa ser resgatada pela comunicação. Não há uma 

política específica para a promoção do aleitamento, e consequentemente, uma 

estratégia de comunicação. Uma revisão histórica dos pôsteres desde os anos 80, 

percebe-se erros cometidos: a ausência do rosto das mães, posts que pretendem 

difundir a amamentação sem nenhuma imagem sobre aleitamento, registro das 

mães sozinhas. A aparição dos homens e outros familiares nos cartazes é um 

avanço, já que supera a ideia de isolamento e envolve a sociedade de forma mais 

ampla. Uma das campanhas citadas é a das “Madrinhas”, que convida anualmente 

mulheres conhecidas para protagonizar os cartazes da Semana Mundial. Um 

dos desafios é diversificar o repertório de imagens e garantir um compromisso 

ético por parte das protagonistas, já que por duas vezes essas participaram, 

posteriormente de ações publicitárias da indústria de alimentos.

14h30 - 15h15

Conferência 2

Os desafios da humanização do nascimento frente à epidemia de cesáreas

Conferencista: Kleyde Ventura de Souza (MG)

No Brasil, atualmente, a quase totalidade dos partos ocorre em hospitais e o 

modelo de atenção ao parto caracteriza-se por altos índices de intervenções. 

A prevalência de cesáreas no País tem aumentado progressivamente desde 

meados de 1990, representando mais da metade dos nascimentos a partir de 

2009. Neste contexto, evidencia-se a importância do fortalecimento da rede de 

atenção à saúde e dos modelos de atenção humanizada ao parto e nascimento: 

garantia de uma assistência segura, qualificada e baseada 

em evidências científicas; participação ativa das mulheres 

durante a gestação, parto e puerpério, e respeito aos seus 
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desejos, sonhos e expectativas quanto a esse momento único do nascimento 

de um bebê, de uma mulher que se torna mãe e de uma família. Os desafios 

são inúmeros, entre eles, a radicalidade do paradigma da humanização, 

isto é, imergimos no que há de hegemônico nele, para emergirmos dele de 

maneiracontra-hegemônica. Assim, a experiência da humanização no parto 

e nascimento no Brasil deve ser relevada e fortalecida de forma que ousemos 

nos desprender do pensamento mágico de que é fácil adotar a humanização no 

parto, para a adoção de um pensamento críticoque compreenda a necessidade e 

urgência de transformar as equipes que atuam nesse momento, sem a qual não 

há magia que resista.

15h15 - 16h15

Seminário 2

Teste da linguinha: desafios e controvérsias

Revisão da literatura sobre o tema e protocolo do MS

Palestrante: Tereza Setsuko Toma (SP)

Anquiloglossia e Aleitamento Materno. Realizou-se um parecer técnico-

científico em resposta à solicitação da Coordenação Geral de Saúde da Criança 

e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde, com o objetivo de oferecer 

subsídios à implementação do Teste da Linguinha no âmbito do SUS. Mediante a 

evidência científica disponível, constatou-se que: 1. Lactentes com anquiloglossia 

têm menor chance de serem amamentados nas primeiras semanas de vida; 2. Não 

há um padrão-ouro para teste diagnóstico da anquiloglossia; 3. Não há evidências 

robustas acerca da eficácia da frenotomia para o tratamento da anquiloglossia 

em lactentes. Recomenda-se a triagem na maternidade 

para identificação de casos graves de anquiloglossia. Nos 

casos moderados e leves a reavaliação deve ser realizada 

precocemente após a alta hospitalar.

Aspectos clínicos

Palestrante: Claudia Gondim da Silva (SP)

Em 2016, no período de Fevereiro à Setembro foi realizado o teste da linguinha em 

1051 bebês nascidos num Hospital Amigo da Criança no interior de São Paulo. Em 35 

bebês (3,33%) avaliados foram encontradas alterações no frênulo lingual. Desses 

35 bebês, 28 (2,66%) apresentaram-se sem alteração na mobilidade da língua e 

em Aleitamento Materno Exclusivo. Os 7 bebês  restantes foram acompanhados 

na amamentação sendo modificado a posição para a correção da pega e 

mantiveram-se em Aleitamento Materno Exclusivo até o presente momento.A 

amamentação sofre várias influências, tanto fisiológicas quanto biológicas e 

culturais. E os bebês também participam de forma ativa na amamentação sendo 

seus reflexos já inatos tais como: abocanhar, buscar, apreender, sugar, deglutir e 

respirar..e outros que serão aprendidos e ensinados pelo meio, pela mãe e pelas 

circunstâncias.No formulário de avaliação de mamada proposto pelo Curso da 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança ( Promovendo o Aleitamento em um Hospital 

Amigo da Criança – Curso de 20hs - Módulo 3 – OMS - Unicef ), temos a posição 

da mãe em relação ao bebê e o bebê em relação à mãe e também relacionando 

as dificuldades da pega.O erro de pega poderá ter envolvimento de tais reflexos 

exacerbados que não ajudam na amamentação e de outros reflexos que são 

desencadeados por outras dificuldades, por exemplo da postura de ambos, mãe 

e bebê.O uso dos bicos (dedos enluvados, chupetas, mamadeiras, seringas) que 

não seja a mama materna também levará ao erro de pega.E a memória muscular 

também pode resultar em movimentos mandibulares que levarão a alterações 

no seu crescimento e desenvolvimento. Distúrbios de fala 

e deglutição não necessariamente podem estar ligados 

diretamente ao frênulo lingual.
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Avaliação e intervenção fonoaudiológica do bebê com alterações de frênulo 

lingual

Palestrante: Luciana Cardoso Assuiti (SC)

O “Teste da Linguinha” está gerando diversas discussões entre os profissionais de 

saúde que atuam nas maternidades de todo Brasil. Independente do protocolo 

adotado (Martinelli e/ou Bristol) deveram considerar outros fatores que 

interferem diretamente no estabelecimento do aleitamento materno. A avaliação 

da mamada do recém-nascido de termo está intrinsicamente relacionada aos 

reflexos primitivos, à prontidão para a mamada, à pega, a sucção adequada, a 

produção láctea, ao ganho de peso entre outros.  Além das diferenças sócio-

econômico-culturais do país, o tempo de internação nas maternidades, equipe 

multidisciplinar (Rede Cegonha) para o estabelecimento da rede de cuidado aos 

bebês com alteração. 

15h15 - 16h15

Apresentação Especial 1

IHAC: Passo 4 – contato pele-a-pele: desafios à sua implantação

Incorporação dos cuidados amigo da mulher (vídeo)

Palestrante: Neide Maria da Silva Cruz (DF)

Breve apresentação do vídeo e exposição do mesmo, no tempo de 10 min, que 

trará para discussão a importância da inserção do Cuidado Amigo da mulher 

(Boas Praticas de Parto e Nascimento- OMS-2006), nos Hospitais amigos da 

Criança.

Cuidado amigo da mulher: os desafios de quebrar 

paradigmas 

Palestrante: Natalia F. Rea Monteiro (SP)

Após a produção e filmagem de dois vídeos sobre a IHAC e a visita à diversas 

maternidades em busca da atenção a um parto, que seguisse as recomendações 

da OMS para o parto normal, discutiremos quais paradigmas parecem ser mais 

difíceis de serem quebrados apesar de todas as evidencias cientificas.

Maternidade Carmela Dutra: 20 anos fazendo a diferença em SC

Palestrante: Jaqueline Soar Cavalheiro Locks (SC)

O presente estudo tem como objetivo relatar a experiência da Maternidade 

Carmela Dutra (MCD), vinculada à Secretaria de Estado de SC, como Hospital 

Amigo da Criança ao longo de 20 anos. Considerada uma importante estratégia 

adotada em várias partes do mundo, com reconhecido impacto positivo nas 

taxas de aleitamento materno, a maternidade empreende esforços no sentido de 

adotar os 10 passos para o sucesso de aleitamento materno e conquista o título 

do Hospital Amigo da Criança em 1996. No transcurso desta trajetória, desde sua 

implantação até os dias atuais, vem fazendo a diferença no cuidado à mulher e 

ao recém-nascido.

16h30 - 18h30

Roda de Conversa 2

Incentivar práticas saudáveis através das redes sociais

O poder das redes sociais: dos grupos temáticos ao bate papo de comadre

Mediadora: Anne Rammi (SP)

Há algumas décadas o conhecimento sobre qualquer coisa estava centralizado 

nas mãos dos especialistas no assunto. À partir da consolidação da internet 

vivemos uma revolução na comunicação, e portanto 

acesso às informações e formação de opiniões. A cultura 

da amamentação pode se beneficiar bem como ser 
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prejudicada pelo poder de influência digital, à depender da eficácia do discurso 

mas também estratégias do interlocutor. Nessa Roda de Conversa pretendemos 

refletir sobre a importância da comunicação digital para o ativismo pró lactância.

Avaliando cada pedido de ajuda – Diferentes linguagens para diferentes níveis 

sócio-culturais

Mediadora: Zioneth J Garcia Galeano (SC)

Os grupos de discussão maternos são locais onde as mães encontram 

acolhimento e ajuda efetiva para a amamentação e a alimentação complementar, 

seja na forma de informação ou conversas com outras mulheres. Mas os desafios 

de oferecer e receber ajuda através das redes sociais são vários. Além das 

limitações das redes sociais, é importante avaliar o uso da linguagem, a precisão e 

qualidade da informação, e as diferenças socioculturais dos membros. O objetivo 

dessa conversa é discutir estratégias que podem ser usadas para enfrentar 

esses desafios e continuar a incentivar práticas saudáveis de amamentação e 

alimentação complementar nas redes sociais.

Empoderamento materno: do virtual ao presencial

Mediadora: Ana Basaglia (SP)

16h30 - 18h30

Mesa-redonda 4

25 anos de IHAC - como manter a qualidade e avançar?

IHAC no mundo - perspectivas (transmissão via web)

Palestrante: MaaikeArts - UNICEF (Estados Unidos da 

América)

Desde o lançamento em 1991, a Iniciativa Hospitais Amigos 

da Criança (IHAC) está sendo implementada em quase todos os países do mundo. 

Estimamos que mais de 20.000 hospitais ou maternidades foram certificados 

como “Amigo da Criança”. Uma estimativa recente da OMS sugere que neste 

momento, 29% das crianças no mundo nascem numa maternidade certificada. 

Existem vários desafios para a implementação da IHAC, especificamente para 

atingir coberturas nacionais e sustentabilidade. A OMS e o UNICEF organizaram 

um Congresso sobre a IHAC de 24-26 de Outubro de 2016, com quase 300 

participantes de 146 países. Durante este congresso houve 1) uma comemoração 

dos 25 anos da Iniciativa, 2) uma revisão da ciência sobre o aleitamento materno 

e o estado atual da IHAC, 3) o fortalecimento ou estabelecimento de redes 

de coordenação entre países, e 4) uma discussão sobre o novo guia para a 

operacionalização da Iniciativa. Os participantes do congresso, na sua maioria, 

concordaram que o aleitamento materno logo após o nascimento e exclusivo 

até a alta deve ser visto como a norma para todas as crianças e que as práticas 

adotas pela IHAC deveriam ser recomendações nacionais e não limitadas a uma 

intervenção vertical.

A experiência do primeiro hospital da IHAC

Palestrante: Vilneide Maria Santos Braga Diégues Serva (PE)

O IMIP iniciou a sua trajetória na promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno com o seu fundador, o Prof. Fernando Figueira. Mesmo antes do início 

da IHAC no mundo, o Prof. Fernando Figueira sugeriu a criação de um Programa 

de Aleitamento Materno do IMIP, em 1987, ano da inauguração da maternidade. 

Sugeriu ainda que fosse formulada normas e rotinas e a uniformização das 

práticas do aleitamento materno por meio de treinamento de toda a equipe 

multiprofissional. Em 1992, o IMIP recebeu o título de HAC, 

e, desde então luta para a manutenção da Política de 

Aleitamento Materno da instituição.
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IHAC no Brasil: 25 anos

Palestrante: Neide Maria da Silva Cruz (DF)

Há 25 anos o Ministério da Saúde do Brasil, adotou a Iniciativa Hospital Amigo 

da Criança – IHAC, cujo objetivo é promover, proteger e apoiar a amamentação, 

em  maternidades, através do cumprimento dos 10 passos para o sucesso do 

aleitamento materno e cumprimento da NBCAL e Lei 11.265/2006, Cuidado Amigo 

da Mulher e Direito de visita e acompanhante por 24 horas em UTIs. O primeiro 

hospital brasileiro credenciado na IHAC foi o IMIP-PE, em 1992. De  1992 a 2015, 

mais de 10 mil profissionais foram capacitados no Manejo da amamentação. São 

326 HACs, em 2016, em  todos os Estados do país.

16h30 - 18h30

Mesa-redonda 5

Da gestação, do parto e da amamentação: cuidados, avanços e lacunas

Rotinas e cuidados na amamentação – experiência do Hospital Sofia Feldman

Palestrante: Cintia Ribeiro (MG)

O Hospital Sofia Feldman recebeu o título de Hospital Amigo da Criança em 1995. 

Sempre pautado nos princípios da Iniciativa Hospital Amigo da Criança, promove 

e estimula a prática do aleitamento materno fazendo com que o profissional 

esteja preparado para acolher o binômio mãe e filho desde a internação até 

a alta hospitalar. Procuramos seguir o compromisso de celebrar as datas 

comemorativas referentes ao aleitamento materno através da promoção de 

atividades que envolvem a participação da equipe multidisciplinar, alunos, família 

e comunidade, além de seguir o compromisso da inserção 

do pai e da família no apoio a amamentação.

Gestação e pré-natal: cuidados visando o sucesso no 

aleitamento materno

Palestrante: Maria de Fátima Mota Zampieri (SC)

O aleitamento materno é uma prática culturalmente determinada. Depende do 

reflexo instintivo da criança e da motivação, paciência e disponibilidade da mãe. 

Necessita de suporte social e orientações, devendo ser encorajada, estimulada 

e apreendida. Na gestação, na consulta, visita e no grupo de gestantes, para 

o sucesso da prática do aleitamento materno, cuidados são importantes: 

conhecer as necessidades da mulher e família; compartilhar conhecimentos 

que desmistifiquem mitos prejudiciais ao processo de amamentação e apontem 

as vantagens; fortalecer os potenciais da mulher para reivindicar direitos, 

reconhecer a pega e posição correta para amamentar; decidir sobre manejos nas 

intercorrências; examinar a mama e orientar o preparo; oportunizar testemunhos 

e troca de experiências com outras mulheres. Neste processo, é fundamental 

constituir uma rede de apoio (companheiro, profissionais, família) e amigas dos 

grupos educativos presenciais e de Internet (Whatsapp, E-mail, Facebook e site).

Avanços e lacunas na atenção ao parto

Palestrante: Leila Azevedo (RJ)

Os principais pontos que serão abordados incluem: A contextualização  da 

assistência ao parto no Brasil com enfoque para o Modelo Humanizado. O 

parto como um evento feminino fisiológico, social, cultural e sexual. O respeito 

às singularidades de cada mulher; a utilização das tecnologias não invasivas 

de cuidados de enfermagem obstétrica, a inclusão do homem no processo da 

parturição e puerpério. A ressignificação do parto através do empoderamento 

feminino. A atuação da enfermeira obstétrica na mudança do paradigma do 

nascimento na sociedade atual. O modelo Casas de Parto 

como política pública para melhoria dos indicadores 

perinatais na atenção ao parto de risco habitual.
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16h30 - 18h30

Seminário 3

HIV e Alimentação infantil – os desafios continuam

Capacidade de cuidadores para a alimentação de crianças expostas ao HIV

Palestrante: Cristiane Cardoso de Paula (RS

Crianças verticalmente expostas ao HIV demandam cuidados relacionados 

à profilaxia, ao acompanhamento em serviço especializado, ao esquema de 

imunizações e a alimentação e nutrição, considerando a recomendação nacional 

de não-amamentação. Reconhecendo a dependência de cuidados integrais, os 

quais devem ser providos pela família, foi desenvolvida uma pesquisa transversal 

da avaliação da capacidade familiar para cuidar de crianças expostas ao HIV. Serão 

apresentados os resultados da capacidade para preparar e administrar o leite em 

pó e para preparar e administrar a alimentação complementar, que evidenciam a 

vulnerabilidade dessa população, e discutidos os desafios e possibilidades para 

o cotidiano assistencial.

O significado da privação do ato da amamentar para o ser-mulher HIV positivo

Palestrante: Evangelia Kotzias Atherino dos Santos (SC)

Estudo realizado com o objetivo de compreender o significado da privação 

do ato de amamentar para o ser-mulher/mãe HIV positivo, à luz da teoria 

fenomenológica de Merleau-Ponty, e suporte metodológico na hermenêutica de 

Van Manen. Inicialmente é feita uma contextualização sobre a situação do HIV e 

amamentação, seguida da apresentação dos resultados. Da análise dos dados, 

emergiu um significado central: percebendo-se como ser-mulher/mãe privada 

do ato de amamentar: dói o coração da gente, a gente 

querer dar o peito, dar de mamar e não poder dar, e em 

torno deste, emergiram outros temas que são apresentados 

e discutidos.

As práticas alimentares das crianças expostas ao HIV e os nexos com 

vulnerabilidade individual e coletiva

Palestrante: Stela Maris de Mello Padoin (RS)

O aleitamento materno expõe o risco de transmitir o HIV enquanto não amamentar 

aumenta o risco de morbimortalidade. A escolha da alimentação depende 

da condição clínica materna, das condições socioeconômicas e da oferta de 

aconselhamento. Buscou-se na prática baseada em evidência a possibilidade 

de acessar as melhores informações científicas para a tomada de decisão. 

Serão problematizadas as vulnerabilidades; elencados os tipos de alimentação 

predominante em crianças expostas ao HIV e os fatores intervenientes nas 

práticas alimentares; teorizadas as recomendações nacionais para prevenção da 

transmissão vertical e discutidos os desafios e possibilidades para o cotidiano 

assistencial.

16h30 - 18h30

Mesa-redonda 6

Cuidado paterno & amamentação

Por que participar também é bom para o pai!

Palestrante: Michelle Leite da Silva (DF)

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem-PNAISH (Portaria 

GM/MS nº 1.944/2009) dispõe-se a qualificar a Saúde da população masculina na 

perspectiva de linhas de cuidado que resguardem a integralidade da atenção. Um 

dos cinco eixos prioritários da PNAISH é a Paternidade e 

Cuidado, tema relacionado ao engajamento dos homens nas 

ações do planejamento reprodutivo, acompanhamento do 
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pré-natal, parto e pós-parto de suas parceiras e nos cuidados no desenvolvimento 

da criança, proporcionando o autocuidado masculino, possibilitando uma melhor 

qualidade de vida, estimulando a amamentação exclusiva e favorecendo vínculos 

afetivos saudáveis de todos os envolvidos.

Envolvendo homens na paternidade e no cuidado

Palestrante: Milena do Carmo Cunha dos Santos (RJ)

Cerca de 80% dos homens serão pais biológicos, e sua totalidade desenvolverá 

relações como cuidadores durante a vida. Tendo em vista que, em nenhum país do 

mundo a divisão das tarefas domésticas e de cuidado é igualitária, é fundamental 

incluí-los em tais esferas. Envolvemos homens incluindo-os nas políticas públicas 

relacionadas aos direitos sexuais e reprodutivos, ampliando a Licença Paternidade, 

incentivando o cuidado com a própria saúde e a participação durante o pré-natal 

e parto. Os benefícios ocorrem em curto, médio e longo prazo e são capazes de 

modificá-los, promover a equidade e transformar as normas sociais de gênero.

O marco é legal também para o pai!

Palestrante: Marcus Renato de Carvalho (RJ)

Ampliar a proteção aos direitos de crianças é o objetivo do Marco Legal da 

Primeira Infância, sancionado pela presidenta Dilma que beneficiará 20 milhões 

de crianças. Uma das principais mudanças é o aumento da licença-paternidade 

para 20 dias. A medida vale para os funcionários das empresas do Programa 

Empresa Cidadã. Ao garantir a participação do pai, o Marco reconhece essa 

presença como direito e avança no sentido de possibilitar uma melhor divisão 

entre homens e mulheres nas tarefas domésticas. Com o apoio paterno a mulher 

pode amamentar mais e de forma mais prolongada como 

revelam estudos. 

Quinta-feira, 24 de novembro de 2016

08h30 - 09h15

Conferência 3

Aleitamento materno nas políticas públicas

Conferencista: Fernanda Ramos Monteiro (DF)

Apresentação da Política Nacional de Aleitamento Materno com os principais 

avanços nos últimos dois anos, os desafios para a implementação da Política, e 

novas perspectivas para 2017.

09h15 - 10h15

Roda de Conversa 3

Mãe, bebê, encontro, desencontro, ta de brincadeira...será que eu quero?

Compartilhando as falas das mães

Mediadora: Fabíola Cassab (SP)

Provocações

Mediador: Carlos Eduardo Correa (SP)

Tratar esta questão de aleitamento na forma de que é o melhor para todos, 

faz de nós consumidores, apenas. Não estamos falando de indivíduos e das 

possibilidades de encontro entre um bebê e sua mãe. Não estamos falando da 

vida humana pulsante que queremos e acreditamos ver num recém nascido e 

numa mulher que acaba de se descobrir mãe. É bastante possível que ela conheça 

todos estes benefícios de amamentar, mas será que ela confia na sua capacidade 

e está em condições de viver com potência este papel?
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Ampliando a consciência, brincando com o possível

Mediadora: Maria Lucia Futuro Mühlbauer (RJ)

A atividade “Roda de Conversa abordando a amamentação visa dar voz às pessoas 

que forma a roda. A ideia diretora do tema é tratar com humor e leveza as dúvidas 

quanto ao próprio desejo de amamentar, quanto ao poder fazer isto, quanto a 

saber amamentar. Saber... vindo do saborear, da sabedoria... talvez nossa época 

esteja distante deste verbo. Trazer para o cotidiano o brincar com o conceito da 

amamentação e a possibilidade do prazer do ato de dar o peito numa conversa 

em círculo, onde cada pessoa  pode se manifestar “ombro a ombro” com quem 

está ao lado e trocar os pesos dos julgamentos pela leveza dos risos.. esta será a 

tentativa da minha atuação na atividade. Usar caminhos menos focados na razão 

e estimular a conceituação e a “entrega” â amamentação por via “límbica” como 

explorado no livro  “Mamãe eu te Mamo” editora Livros Ilimitados.

09h15 - 10h30

Oficina 1

Revisão do Guia Alimentar para Crianças menores de 2 anos

Facilitadoras: Lorena Toledo de Araujo Melo (DF), Neide Maria da Silva Cruz 

(DF), Renara Guedes Araújo (DF), Rosana Maria Polli Fachini De Divitiis (SP), Ana 

Carolina Feldenheimer da Silva (RJ), Ana Maria Spaniol (DF)

O processo de revisão do Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos é 

coordenado pela Coordenação Geral de Alimentação e Nutrição, do Ministério da 

Saúde, com o apoio de outras coordenações do Ministério da Saúde, universidades, 

pesquisadores, grupos acadêmicos, instituições organizadas da sociedade civil 

e organismos internacionais. A revisão tem como objetivo 

contribuir com as ações de educação alimentar e nutricional 

para apoiar e incentivar o aleitamento materno e práticas 

alimentares saudáveis de crianças menores de dois anos, 

bem como para subsidiar políticas, programas e ações que visem incentivar, 

apoiar, proteger e promover a saúde e a segurança alimentar e nutricional dessa 

população.  Uma das etapas do processo de revisão é a realização de oficinas de 

escuta com cuidadores e profissionais, a fim de propiciar a escuta de sugestões 

de conteúdo para o Guia e conhecer  o que os cuidadores e profissionais 

compreendem sobre alimentação de crianças pequenas.

10h30 - 12h30

Seminário 5

NBCAL e aplicabilidade do Decreto de Regulamentação da Lei 11.265/2006

Principais mudanças e avanços do decreto 8552/2015

Palestrante: Newton José de Oliveira Dantas (SP)

É reconhecido cientificamente que o uso exclusivo do leite materno é o alimento 

ideal para o crescimento e desenvolvimento infantil nos primeiros seis meses de 

vida, e complementado a parto 6º mês até dois anos ou mais. Fatores externos, 

além de outros de caráter pessoal da mãe, têm levado à introdução de produtos 

industrializados para os bebês antes do tempo recomendado. Preocupada 

com a influência do marketing da alimentação infantil em relação ao desmame 

precoce, a desnutrição e a mortalidade infantil, a OMS, em Reunião Conjunta 

sobre “Alimentação do Lactente e Crianças Pequenas”, em Genebra (1979), 

recomendou a criação de um conjunto de normas para nortear a promoção 

comercial de “substitutos do leite materno” (CÓDIGO INTERNACIONAL DE 

COMERCIALIZAÇÃO DE SUBSTITUTOS DO LEITE MATERNO”, aprovado em 1981, 

pela AMS 34.22), tendo como objetivo final a contribuição para o fornecimento 

de nutrição segura e adequada aos lactentes, por meio de 

proteção e promoção da amamentação e da regulação 

da promoção comercial dos substitutos do leite materno. 
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O Brasil acolheu e implementou tal recomendação, em 1988, através da NCAL 

– NORMA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS PARA LACTENTES - 

Resolução CNS nº 5, de 20 de dezembro de 1988, a qual foi atualizada e inovada 

através de regulamentos posteriores, a exemplo da Resolução CNS nº 31, de 12 

de outubro de 1992 (NBCAL – NORMA BRASILEIRA PARA COMERCIALIZAÇÃO 

DE ALIMENTOS PARA LACTENTES); da PORTARIA MS 2.051, de 08 de novembro 

de 2001, e das RESOLUÇÕES ANVISA – RDC 221 e 222, de 05 de agosto de 

2002 (NBCAL – NORMA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ALIMENTOS 

PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, CHUPETAS 

E MAMADEIRAS). Estes regulamentos deram ensejo à publicação da Lei nº 

11.265/06, regulamentada pelo Decreto 8.552/15, legislação esta que, em 

comparação com a primeira resolução de 1988, trouxe vários avanços em relação 

ao conceito de lactente, âmbito de abrangência dos produtos, definições gerais, 

regras de promoção comercial, rotulagem, distribuição de amostras, doações e 

patrocínios, entre outros.

Harmonização do decreto com os dispositivos existentes

Palestrante: Renata de Araújo Ferreira (DF)

O Decreto n. 8552/15, que regulamenta a Lei n. 11265/06, foi considerado um avanço 

na promoção e proteção do aleitamento materno e no controle do marketing de 

alimentos de produtos que podem competir com a amamentação. No entanto, 

a existência de normas vigentes desde 2001 e 2002 que já regulamentavam 

o assunto pode causar dificuldade na harmonização e na aplicabilidade dos 

dispositivos existentes. Desta forma, é necessária a compatibilização entre o 

Decreto e a Portaria do Ministério da Saúde n. 2051/01 e as Resoluções de Diretoria 

Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) n. 221 e 222/2002, de forma a propiciar uma 

correta aplicação da Norma Brasileira de Comercialização 

de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Mamadeiras, 

Chupetas e Protetores de Mamilo (NBCAL).

Promoção comercial: avanços e desafios na aplicação do decreto

Palestrante: Gizella Diniz Campos de Oliveira (TO)

A publicação do Decreto 8552/2015 trouxe avanços, maior segurança jurídica a 

autoridade sanitária uma vez que a Lei está regulamentada. Trouxe alguns detalhes 

importantes como algumas definições como “figura humanizada, patrocínio...” e 

traz detalhamento quanto a letra, forma, moldura (Não especificado na Lei) para a 

promoção comercial o que facilita para a autoridade sanitária na aplicação da Lei 

11.265/2006. O principal desafio continua fazer valer a Lei. É importante fortalecer 

os Órgãos Fiscalizadores e construir uma rede cooperação e responsabilidade.

10h30 - 12h30

Mesa-redonda 7

Amamentação: cultura, sociedade e sustentabilidade

Amamentação: presente saudável, futuro sustentável

Palestrante: Keiko Miyasaki Teruya (SP)

Waba colocou como meta da SMAM 2016 alcançar os 17 Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) que poderá ser atingido através da 

promoção, proteção e apoio da amamentação e alimentação segura de crianças 

pequenas. Amamentação X 17 ODS:

- Poupa água potável e energia, diminuindo também resíduos que poluem 

oceanos e rios; - Protege a saúde da mãe e da criança no curto e longo prazo da 

vida; - Potencializa a performance intelectiva – emocional 

e racional - favorecendo melhores chances de estudo, 

estabilidade no emprego e salário e assim prevenindo a 
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pobreza; - Vamos juntos com esta ação atingir as metas até 2030?

Amamentação cruzada – uma prática condenável?

Palestrante: Maria Inês Couto de Oliveira (RJ)

Na amamentação cruzada uma criança é amamentada por uma nutriz que não 

é sua mãe. É uma estratégia de apoio mútuo praticada por mães da mesma 

família, ou amigas, quando a mãe está distante do filho pelo trabalho, por 

atividade de lazer ou por motivo de saúde, ou quando apresenta excesso de 

leite ou intercorrência mamária. É uma prática culturalmente aceita no Brasil, 

embora contraindicada pelo Ministério da Saúde. Em três cidades do Estado do 

Rio de Janeiro foram encontradas prevalências da prática de 43,4 34,5% e 29,4%, 

indicando que regulamentações ministeriais não vêm sendo suficientes para 

coibir essa prática.

Amamentação prolongada e em publico – a sociedade aceita?

Palestrante: Marcus Renato de Carvalho (RJ)

Apesar do aval da OMS que recomenda amamentar até 2 anos ou mais, sem 

especificar limite, ainda há preconceitos por profissionais e pela sociedade. As 

mulheres estão organizadas e se posicionando sobre esse direito. Brasil é o país 

onde as mulheres são criticadas por amamentar em público, diz pesquisa realizada 

com mães de 10 países, estudo avaliou as diferentes experiências e mostrou de 

que forma a cultura do aleitamento varia em todo o mundo. Varias cidades e 

estados brasileiros começam a ter leis que prevêem multa para estabelecimentos 

que proíbem o aleitamento.

10h30 - 12h30

Mesa-redonda 8

Relação da insegurança alimentar com a alimentação infantil

A luta contra a fome no mundo

Palestrante: Flávio Luiz Schiek Valente (Alemanha)

Insegurança alimentar e seus efeitos na alimentação infantil

Palestrante: Rosana Salles-Costa (RJ)

Nas últimas décadas, o aumento dos estudos epidemiológicos que avaliam o 

nível de insegurança alimentar (IA) das famílias contribuiu para agenda das 

políticas voltadas a redução da fome em vários países. No Brasil, a medida de IA 

associada a inadequações na alimentação infantil, merece destaque uma vez que, 

nesse grupo, déficits nutricionais contribuem para agravos na saúde ao longo da 

vida. O presente trabalho tem como objetivo apresentar resultados de inquéritos 

nacionais que avaliaram o efeito da IA entre crianças, com o objetivo de discutir 

a medida de IA como indicador na formulação das políticas de Segurança 

Alimentar e Nutricional.

Insegurança alimentar nas populações infantis do Nordeste

Palestrante: Rodrigo Pinheiro de Toledo Vianna (PB)

A sensação de insegurança alimentar vivenciada pela família pode acarretar 

diferentes consequências tanto na saúde físicas como mentais nos integrantes 

da família, além dos problemas decorrentes da inadequação alimentar, tanto em 

quantidade como em qualidade. Ainda são necessários muitos estudos para se 

conhecer o impacto negativo da insegurança alimentar 

em famílias com filhos pequenos. Foi observado que a 

insegurança alimentar grave pode levar mães a prolongarem 
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o aleitamento materno exclusivo como estratégia de sobrevivência de seus filhos. 

Também que a insegurança alimentar, em qualquer intensidade, pode ser um 

estressor que pode vir afetar o cuidado parental das crianças pequenas.

10h30 - 12h30

Mesa-redonda 9

Desafios na alimentação dos prematuros com leite humano

Vantagens do uso de leite humano para os prematuros

Palestrante: Jefferson Pereira Guilherme (AM)

Sumariamente serão apresentadas as evidencias para utilizar o leite humano (LH) 

para prematuros. Destaque para a proteção contra Enterocolite Necrosante e a 

intolerância alimentar. A seguir serão referidos os benefícios a longo prazo para 

as crianças que tem a oportunidade de utilizar leite humano de forma exclusiva, 

mesmo necessitando internação em UTI neonatal, graças a utilização do leite de 

banco de leite humano. Os desafios de como permitir o potencial de crescimento 

do indivíduo utilizando o LH e as consequentes controvérsias na literatura serão 

abordados no final.

Uso de leite humano de BLH: peculiaridades e dúvidas

Palestrante: Maria José Guardia Mattar (SP)

As evidências apontam que o melhor leite para alimentar o prematuro é o leite 

da sua própria mãe.  O desafio está na manutenção da lactação de sua mãe, 

bem como a quantidade de leite para suprir as necessidades. O apoio da equipe 

multiprofissional que atua interdisciplinarmente, de forma singular em cada caso, 

é um dos pilares para o sucesso desta manutenção, vinculo 

e apoio. Na falta do volume de Leite Materno Ordenhado, 

recorre-se ao BLH, que seleciona o Leite Humano 

Pasteurizado, que mais se aproxima das necessidades para aquela fase de 

desenvolvimento e tipo de nutrição. Esta seleção pela acidez titulável (DORNIC), 

que quanto menor, melhor será a biodisponibilidade da caseína, cálcio e fósforo 

ou pelo aporte energético para favorecer o ganho ponderal.

Aleitamento materno e o Método Canguru

Palestrante: Scheila Siebeneicher (SC)

O aleitamento materno exclusivo em prematuros enfrenta uma série de barreiras 

fisiológicas e culturais. A aplicação das normas do Método Canguru desde 

a internação deste prematuro na UTI favorece o vínculo materno, que mais 

confiante e mais estimulada pratica por mais tempo o aleitamento materno. As 

práticas de estímulo e orientação adequadas a esta mãe são fundamentais para 

o sucesso do aleitamento, bem como a correção precoce de problemas de pega 

dos prematuros, seguida de um acompanhamento ambulatorial adequado pós-

alta.

10h30 - 12h30

Oficina 2

Nascer em casa: experiências que dão certo

Quando e com quem dá certo

Facilitadora: Ana Cristina Duarte (SP)

O parto domiciliar vem se popularizando em todo o mundo. Porém são poucos 

os países onde ele é regulamentado, onde faça parte oficial do leque de ofertas 

do sistema de saúde, a exemplo da Holanda e da Inglaterra. O resultado é que 

no Brasil não sabemos quem atende, como atende, quem é 

atendido e principalmente os resultados. É necessário que 

comecemos a compreender melhor esse espaço e forma 
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de atenção obstétrica para corrigirmos eventuais falhas e padronizarmos os 

procedimentos e condutas, aumentando assim a segurança para mães e bebês.

O parto domiciliar no SUS

Facilitador: Edson Borges de Souza (MG)

Em dezembro de 2013 o Hospital Sofia Feldman passou a oferecer parto domiciliar 

planejado pelo SUS. Foi constituída uma equipe de 5 enfermeiras obstetras. Até 

novembro de 2016 foram acompanhadas 108 famílias. Destas, 84 evoluíram para 

parto no domicílio e 24 foram transferidas durante o trabalho de parto. Entra 

estas, 3 foram submetidas a cesariana, 5 evoluíram para parto vaginal operatório 

e 16 para parto vaginal espontâneo. Sete casos foram transferidos após o parto, 

por hemorragia ou alteração em dados vitais do recém-nascido. Houve 1 óbito 

fetal. As transferências foram realizadas em ambulância própria do hospital e 

tiveram apoio da equipe hospitalar. As mulheres, suas famílias, e profissionais da 

equipe responsável pelo serviço referem elevado nível de satisfação. A inclusão 

do parto domiciliar planejado nas políticas públicas de assistência ao parto e 

nascimento, no Brasil, deve ser discutida.

Incluindo o parto domiciliar na academia

Facilitadora: Vânia Sorgatto Collaço (SC)

A equipe Hanami foi criada em 2006 para o atendimento do parto domiciliar 

planejado por enfermeiras. Porém, já em 2002, de forma pioneira e idealista, uma 

enfermeira atendeu o primeiro parto domiciliar em Santa Catarina. Desde então, 

os registros foram realizados de forma organizada com o intuito de produção 

científica. As enfermeiras da equipe fazem ou fizeram parte do GRUPESMUR 

do Programa de Pós-graduação da UFSC. Os resultados 

são um total de 55 produções (2 TCCs, 4 monografias, 3 

dissertações, 2 teses,   8 artigos e 33 resumos, 1 capítulo de 

livro, 2 materiais educativos).  Em 14 anos de história, a Equipe Hanami consolida 

a construção científica no parto domiciliar planejado e cumpre seu compromisso 

com a comunidade científica.

Experiência do Ama Nascer

Facilitadora: Mayra Calvette (SC)

Nessa oficina estarei abordando sobre a assistência do Grupo Ama Nascer, 

de Florianópolis. A consulta e o acompanhamento pré-natal da parteira 

contemporânea vão além dos aspectos físicos da gestação. Para muitas 

mulheres o local mais seguro para seu parto é no aconchego do lar, onde ela 

tem autonomia para atender suas próprias necessidades e desejos. O bebê é 

geralmente colocado sobre a barriga ou peito da mãe imediatamente após o 

nascimento, proporcionando segurança, carinho e vínculo entre a mãe e o bebê. 

Depois do parto fazemos consultas domiciliares pós-parto para avaliar mãe e 

bebe e o estabelecimento da amamentação.

10h30 - 12h30

Mesa-redonda 10

Alimentação infantil no contexto da epidemia do Zika vírus

Quadro clínico associado à síndrome congênita relacionada ao Zika

Palestrante: Vanessa van der Linden Mota (PE)

Recomendações quanto à alimentação da criança frente à epidemia do vírus 

Zika

Palestrante: Elsa Regina Justo Giugliani (RS)

Em março de 2016 a Organização Mundial da Saúde reuniu 
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em Genebra um grupo de experts para elaborar diretrizes relacionadas à avaliação 

e ao manjo da microcefalia, Síndrome de Guillain-Barré, cuidado da gestante e 

práticas alimentares infantis no contexto do vírus Zika. Foram formados quatro 

subgrupos, um dos quais dedicado à discussão de questões relacionadas à 

alimentação infantil, sobretudo o aleitamento materno em populações expostas 

ao vírus Zika. Serão apresentadas a metodologia de trabalho utilizada para a 

elaboração das diretrizes sobre alimentação infantil em áreas de transmissão do 

vírus Zika e as diretrizes na sua versão final.

Assistência a criança afetada pela síndrome

Palestrante: Vilneide Maria Santos Braga Diégues Serva (PE)

No período neonatal, os RN afetados pela Síndrome Congênita do Zika Vírus já 

apresentam clínica de alteração do tônus muscular, entretanto, têm boa pega 

e mantêm um bom posicionamento durante a mamada que é interrompida por 

períodos de irritabilidade, choro forte e contínuo. Ao final do primeiro mês de 

vida essas crianças aumentam a clínica de distonia, com dificuldade de deglutir, o 

que repercute na capacidade de se organizar para se alimentar. Cerca de 10 a 15% 

já estão em uso de sonda para a alimentação aos 3 meses. A alimentação dessas 

crianças é um grande desafio que se apresenta.

13h30 - 14h15

Conferência 4

Amamentação, inteligência e desenvolvimento cognitivo

Conferencista: César Gomes Victora (RS)

O palestrante apresentará uma revisão sistemática da literatura sobre os efeitos 

da amamentação sobre a inteligência e o desenvolvimento 

cognitivo. Serão abordados também os mecanismos 

através dos quais a amamentação pode influenciar o 

desenvolvimento do cérebro. Finalmente, serão apresentados resultados dos 

estudos de coortes de Pelotas, RS, mostrando a associação entre a duração do 

aleitamento e a inteligência, escolaridade e renda aos 30 anos de idade.

14h15 - 16h15

Seminário 6

Evidências científicas em aleitamento materno

Morbi-mortalidade de crianças

Palestrante: César Gomes Victora (RS)

Serão apresentados os resultados de uma série de meta-análises sobre os 

efeitos protetores do aleitamento materno durante os primeiros anos de vida. 

Os desfechos estudados incluem a mortalidade infantil e entre 12-23 meses, as 

hospitalizações por doenças infecciosas, e a morbidade por diarreia, pneumonia, 

otite média e alergias, entre outras doenças.

Promoção do aleitamento materno: quais são as evidências científicas?

Palestrante: Elsa Regina Justo Giugliani (RS)

A partir da década de 1980, os índices de aleitamento materno vêm aumentando 

no mundo e sobretudo no Brasil. Quanto desse comportamento se deve à 

promoção do aleitamento materno? Quais as estratégias que mais impulsionam 

o aleitamento materno? O que deve ser levado em consideração em uma 

estratégia/programa/política visando aumentar os índices de amamentação e o 

grau de satisfação das mulheres com o aleitamento materno? Serão abordadas 

algumas respostas para esses questionamentos e as evidências científicas que 

as embasam.
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Efeitos a longo prazo sobre obesidade, hipertensão, etc.

Palestrante: Bernardo Lessa Horta (RS)

A amamentação apresenta benefícios a curto prazo, reduzindo a morbimortalidade 

na infância. No que diz respeito aos efeitos a longo prazo, além de ser benéfica 

para o capital humano, aumentando o QI, a escolaridade e a renda na idade adulta, 

evidências sugerem também que pode proteger contra o desenvolvimento de 

doenças crônicas. Em revisão sistemática com 113 estudos, o odds de obesidade 

foi menor nos indivíduos que foram amamentados [RO 0.74 (95%CI 0.70; 0.78), 

proteção esta que foi observada também nos 11 estudos considerados como tendo 

alta qualidade [RO 0.87 (95%CI 0.76; 0.99)]. Outra revisão identificou 11 estudos 

e o odds de diabetes foi menor nos indivíduos que tinham sido amamentados 

[RO 0.65 (95%CI 0.49; 0.86)].

Determinantes sociais do aleitamento materno

Palestrante: Cristiano Siqueira Boccolini (RJ)

O aleitamento materno afeta diretamente os padrões de saúde e de mortalidade 

das populações. A prevalência e a duração do aleitamento materno aumentaram 

em todas as camadas sociais e regiões do Brasil entre as décadas de 1990 e 2000, 

seguida de uma relativa estabilização em 2013. Entender os diferentes contextos 

sociais e culturais e como estes podem influenciar a prática do aleitamento 

materno e seus determinantes é um desafio para nossa sociedade.

Sexta-feira, 25 de novembro de 2016

08h30 - 09h15

Conferência 5

Comida de verdade: do leite materno à alimentação 

complementar adequada e saudável

Conferencista: Inês Rugani de Castro (RJ)

Partindo dos conceitos de Direito Humano à Alimentação Adequada e de 

Alimentação Adequada e Saudável, será apresentada uma reflexão sobre os 

desafios para sua garantia nos dois primeiros anos de vida no contexto alimentar 

contemporâneo. Serão também discutidos possíveis caminhos para atuação da 

sociedade civil e para as políticas públicas.

09h15 - 11h15

Mesa-redonda 11

A atenção básica na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno e 

alimentação complementar saudável

Evidência sobre o impacto da Atenção Básica na promoção do Aleitamento 

Materno e Alimentação Complementar Saudável

Palestrante: Sonia Isoyama Venancio (SP)

O MS apoiou a realização de duas pesquisas sobre a Rede Amamenta Brasil, 

uma sobre sua implantação e outra sobre seu impacto. Na primeira, verificou-se 

que contextos mais favoráveis (apoio da gestão municipal e papéis fortalecidos 

do coordenador local da Rede e dos tutores) estavam relacionados a graus 

de implantação mais avançados. Posteriormente, verificou-se que as UBS que 

cumpriam os critérios de certificação na Rede tiveram maior prevalência de 

amamentação exclusiva quando comparadas às demais UBS. Esses estudos 

fornecem subsídios para a consolidação da Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil e podem contribuir para expandir a prática da amamentação no Brasil.

Impacto das Unidades Básicas de Saúde/IUBAAM 

na duração do AME e na promoção da Alimentação 

Complementar Saudável
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Palestrante: Maria Inês Couto de Oliveira (RJ)

Revisão sistemática sobre o impacto da Iniciativa Unidade Básica Amiga da 

Amamentação (IUBAAM) no AME foi realizada na MEDLINE, Lilacs e Scopus. 

Foram encontrados dez estudos conduzidos no RJ, MG, RS, SP e GO e selecionados 

cinco estudos analíticos. No estudo experimental a duração do AME passou de 

104 para 125 dias. No estudo de coorte a prevalência de AME chegou a dobrar 

em crianças entre quatro e seis meses de vida, o que contribuiu para a prevenção 

de doenças infantis. Nos três estudos transversais a prevalência de AME em 

crianças acompanhadas por UBAAM foi significativamente maior. Conclui-se 

que a IUBAAM, uma estratégia que estabelece Dez Passos para o Sucesso da 

Amamentação na atenção primária, mostrou impacto no AME.

A experiência da Rede EAAB no Pará

Palestrante: Ana Cristina Alvares Guzzo (PA)

Relatar a implantação da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (EAAB) no Estado 

do Pará, especialmente no município de Castanhal que certificou 5 Unidades de 

Saúde na Estratégia em 2015. Relato: No ano de 2015 e 2016, as ações foram 

voltadas para a capacitação de tutores da EAAB nos municípios, através de 

oficinas de trabalho nas UBS e busca pela certificação. Em Castanhal, município 

do nordeste paraense, que possui 52 Unidades de Saúde, atualmente já conta com 

23 unidades de saúde onde a EAAB já foi implantadas e 5 certificadas. “Ao final 

de cada oficina realizada podia-se perceber um novo olhar em cada profissional 

que participava”. “O método reflexivo, as rodas de conversa e a dramatização 

apaixonavam os profissionais e as avaliações das oficinas vinham como uma 

injeção de ânimo para os tutores, demonstrando que os profissionais necessitam 

do seu apoio”. Todo o planejamento das ações realizadas 

pelas equipes considerou a possibilidade e tempo das 

unidades de saúde e o apoio do tutor e demais profissionais. 

É possível perceber os avanços em Castanhal/PA, a partir da implantação da 

EAAB, observado na alimentação complementar saudável a partir das fichas 

de consumo alimentar (e-sus) e dos relatórios do Sisvan web, bem como no 

numero de adesão ao programa de incentivo ao aleitamento materno exclusivo 

(PROAME) nas unidades de saúde, além do aumento no número de crianças que 

conseguiram cumprir o AME até o sexto mês de vida. 

09h15 - 11h15

Mesa-redonda 12

Obesidade Infantil em crescimento: como lidar e prevenir

Aspectos epidemiológicos da obesidade infantil

Palestrante: Márcia Vitolo (RS)

No Brasil a prevalência de excesso de peso de crianças dobrou nos últimos 

anos e é um importante fator de risco para o desenvolvimento da obesidade 

na idade adulta e está diretamente associado à morbimortalidade por doenças 

cardiovasculares. As causas da obesidade infantil são multifatoriais e envolvem 

aspectos genéticos e ambientais, sendo as práticas alimentares e o sedentarismo 

os mais importantes.

Como lidar com a obesidade infantil

Palestrante: Daniel Becker (RJ)

Medidas para a prevenção da obesidade infantil

Palestrante: Inês Rugani de Castro (RJ)

Nessa apresentação, serão partilhadas reflexões sobre os 

elementos chave dos sistemas alimentares que devem ser 

hoje foco de intervenção para a prevenção da obesidade 
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infantil, como: aspectos referentes à regulação da publicidade e da rotulagem 

de alimentos, à taxação de produtos ultraprocessados, à regulação de ambientes 

organizacionais (ex: escolas), ao abastecimento local, à abordagem alimentar no 

SUS e à educação alimentar e nutricional nas escolas. Também serão apresentados 

os marcos referenciais para essas medidas de prevenção e problematizados 

aspectos referentes ao sedentarismo na infância.

09h15 - 11h15

Mesa-redonda 13

Leite materno, leite artificial e alergia na criança

A dieta, o microbioma e as implicações para a saúde

Palestrante: Maria José Guardia Mattar (SP)

A flora intestinal de um recém nascido está diretamente relacionado com o tipo 

de parto, contato pele a pele, alimentação, unidade de permanência e uso de 

antibioticoterapia. Ao nascer de parto vaginal, ele se coloniza com a flora perineal 

e vaginal, para os quais o LH terá anticorpos para protegê-lo. Na cesareana ou no 

caso de separação do bebê, pelas condições clínicas, este se coloniza com a flora 

do ambiente hospitalar. O jejum, o uso de antibioticoterapia favorece a instalação 

de flora patogênica, favorece a translocação bacteriana e contaminação do 

trato gastro-intestinal e infecções, como septicemia, enterocolite necrotizante, 

aumentando a mortalidade neonatal.   

O leite materno e o desenvolvimento de alergia alimentar no lactente

Palestrante: Helena Maria Correa de Souza Vieira (SC)

Amamentar é um processo que envolve interação profunda 

entre mãe e filho, repercutindo no estado nutricional, 

infeccioso, cognitivo e emocional, proteção contra doenças 

alérgicas. A incidência de até 6% alergia alimentar deve-se a fatores epigenéticos, 

mudança de hábitos alimentares e ambientais ou a falta deles.  E uma entidade 

clinica resultante de reações imunológicas, após ingestão de proteínas 

sensibilizantes. O leite materno contém variedade de substâncias que contribuem 

para tolerância considerados protetoras ou não, contra desenvolvimento de 

alergias, como: Imunoglobulinas, macrófagos, neutrófilos, linfócitos, citosinas, 

ácidos graxos de cadeia longa, CD14 e receptores de tolerância. Apesar de 

décadas de pesquisas efeitos protetores da alergia estão longe de serem 

estabelecidos. No entanto, por todas as suas vantagens o aleitamento materno 

até os seis meses deve ser preconizado.

Alergia a proteína do leite de vaca

Palestrante: Rose Terezinha Marcelino (SC)

A alergia à proteína do leite da vaca (APLV) é uma das reações adversas a 

alimentos mais comuns na infância, porém seu reconhecimento e seu diagnóstico 

são difíceis. Recente estudo epidemiológico brasileiro demonstrou prevalência da 

suspeita de APLV e incidência de 5,7% e 2,2%, respectivamente. As manifestações 

clínicas podem ser decorrentes de reações mediadas exclusivamente por IgE 

(hipersensibilidade gastrintestinal imediata, síndrome alérgica oral, urticária), não 

mediadas por IgE (proctite, enterite, enterocolite e FPIES) ou mistas (esofagite 

eosinofílica, gastroenterite eosinofilica, dermatite atópica, asma). O tratamento 

é essencialmente dietético e baseia-se na exclusão de todos os alimentos que 

contenham proteína do leite de vaca da deita. Nos lactentes em aleitamento 

materno, a mãe deve fazer a dieta de exclusão do leite de vaca e derivados e 

faz-se necessário a reposição de cálcio e vigilância quanto a oferta adequada 

de proteínas. Nos lactentes sem aleitamento materno, 

a escolha da fórmula baseia-se no tipo de apresentação 

clínica. A alergia não mediada por IgE é autolimitada, a 
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maioria desenvolve tolerância próximo a um ano de idade.

09h15 - 11h15

Mesa-redonda 14

Alimentação Infantil nas populações indígenas: sobre práticas, violações e 

políticas públicas

Conversando sobre alimentação e nutrição da criança indígena no sertão 

baiano

Palestrante: Valderez Machado de Aragão (BA)

Projeto do Fundo das Nações Unidas para a Infância e do Distrito Sanitário 

Especial Indígena da Bahia, em parceria com o governo do Estado. Teve o objetivo 

de fortalecer as ações de aleitamento materno e alimentação complementar para 

povos indígenas. Participaram, mulheres indígenas, lideranças e profissionais do 

DSEI Bahia de 02 municípios com maior taxa de mortalidade infantil e introdução 

precoce de alimentação complementar. Foi desenvolvido nas aldeias, envolvendo 

06 etnias, através de roda de conversa e oficinas culinárias com produtos da 

agricultura local. Discussão centrada na amamentação exclusiva até 6 meses de 

vida e alimentação complementar oportuna.

Práticas alimentares com as crianças indígenas

Palestrante: Cleusa D. Rodrigues (SC)

Nos dias de hoje a população Kaingangue, sofre um acelerado processo de 

mudanças em diversos aspectos de sua vida, incluindo a pratica da amamentação 

e a alimentação, onde se percebe um reflexo diretamente no estado nutricional 

da criança indígena Kaingangue e guaranis, decorrente 

aos hábitos alimentares nesta faixa etária. Os quais 

provem pela interferência da facilidade de aquisição dos 

alimentos, havendo a substituição dos alimentos naturais pelos processados e 

industrializados. Hoje pouco se fala em desnutrição de modo geral, e apesar 

de uma considerável diversidade de perfis, os dados alimentares e nutricionais 

delineiam um quadro igualmente desfavorável, multiplicam-se os registros de 

sobrepeso e obesidade.

Alimentação infantil indígena: Da assistência à violação de direitos

Palestrante: Ana Maria Segall Correa (DF)

Reconhece-se como universal o direito humano à alimentação adequada 

(DHAA). No Brasil o DHAA figura na Constituição de 1988 como direito básico da 

cidadania que, entretanto, é frequentemente violado. Entre os povos indígenas a 

não garantia ao DHAA ocorre juntamente com violações de outros direitos, entre 

eles o direito ao território, com repercussão negativa no seu modo tradicional de 

viver. As consequentes vulnerabilidades sociais, ambientais e étnicas repercutem 

de forma mais grave na saúde, alimentação e nutrição das crianças indígenas, 

sobre as quais recaem as pressões voltadas a um padrão de consumo alimentar 

não saudável. Investigação em comunidades indígenas na região do Alto e Médio 

Rio Negro mostrou a manutenção da amamentação como forma preferencial 

de alimentação dos menores de 24 meses, porém com introdução precoce de 

alimentos não adequados à idade. A inadequação da alimentação de crianças 

indígenas foi observada de forma mais grave entre os escolares, que são 

expostos a alimentos oriundos do programa de alimentação escolar, a maioria 

industrializados e, portanto, estranhos aos hábitos destes povos. A pesquisa, 

além de sinalizar a necessidade de mudanças nas políticas públicas voltadas às 

comunidades tradicionais, alerta e denuncia seus efeitos danosos às garantias do 

DHAA das crianças indígenas.
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09h15 - 11h15

Oficina 3

Proibição da publicidade infantil: caminhos já percorridos e perspectivas para 

o futuro

Projeto Criança e Consumo: uma década de trabalho

Facilitadora: Ekaterine Karageorgiadis (SP)

O Projeto Criança e Consumo do Instituto Alana completou, em 2016, 10 anos 

de atuação. Sua missão é sensibilizar as pessoas sobre os impactos sociais, 

ambientais e econômicos do consumismo na infância; sua bandeira, o fim da 

publicidade dirigida ao público infantil. Para fazer valer os direitos das crianças 

e de levar sua mensagem a públicos diversos de todas as regiões do país, atua 

nas seguintes áreas: jurídica, relações governamentais, pesquisa, mobilização, 

comunicação e educação. O objetivo da fala é contar um pouco dessa história de 

uma década, e das perspectivas para o futuro.

Publicidade de alimentos infantis: histórico, percepções, escolhas

Facilitadora: Ana Paula Bortoletto (SP)

Alcances e desafios vividos por mães ativistas em defesa da infância livre de 

consumismo

Facilitadora: Vanessa Anacleto (RJ)

Vamos conversar sobre o que nos faz ativistas em favor da infância? O que nos 

faz buscar e compartilhar diariamente alternativas para uma maior conexão com 

nossos filhos? Mesmo tendo nascido de cesárea e não tendo morrido, mesmo 

tendo sido amamentadas a fórmula e não tendo morrido, 

comido papinha pronta e não tendo morrido, apanhado e 

ouvido gritos dos adultos e não tendo morrido, assistido 

publicidade infantil e não tendo morrido, mesmo assim desejamos um mundo 

melhor. Somos militantes porque desejamos ver nossos filhos felizes. E a 

felicidade não se compra.

10h15 - 12h15

Seminário 4

Consumo de alimentos ultraprocessados na infância: avanços e desafios

Por que e como restringir a demanda e oferta de produtos ultraprocessados

Palestrante: Fábio da Silva Gomes (EUA)

As distintas formas de má nutrição são expressões de sabotagens ao sistema 

alimentar e nutricional. A expansão da presença de produtos ultraprocessados na 

dieta e sistemas alimentares é uma das sabotagens operadas por um oligopólio de 

grandes corporações transnacionais que se dedica a aumentar a demanda e oferta 

de tais produtos. Para restringir essa expansão e proteger sistemas e padrões 

alimentares saudáveis, sustentáveis, justos e sócio-biodiversos são necessárias 

medidas regulatórias que incluem políticas fiscais, regulação da rotulagem e da 

publicidade, promoção e patrocínio, e limitação da disponibilidade e produção.

Experiência exitosa do Chile sobre alimentação saudável

Palestrante: Anna Christina Pinheiro Fernandes (Chile)

Nas últimas décadas, o Chile conseguiu praticamente erradicar a desnutrição 

infantil a través de uma série de ações e políticas em Saúde Pública. Atualmente 

o grande problema de saúde pública que enfrenta o país são o sobrepeso e a 

obesidade, tanto em crianças como em adultos e este é o grande desafio para 

as políticas públicas. Portanto, estão sendo implementadas 

medidas estruturais e medidas individuais para enfrentar 

este problema. Dentro das medidas estruturais se destacam: 
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a implementação da Ley 20.606 que inclui o etiquetado frontal de advertência 

para os produtos envasado e a restrição de sua publicidade aos menores de 14 

anos; e o aumento do imposto para as bebidas açucaradas. Dentro das medidas 

individuais se enfatiza a promoção de hábitos saudáveis e a atenção individual na 

rede de atenção primaria de saúde.

Panorama da alimentação de crianças menores de 5 anos residentes na cidade 

do Rio de Janeiro

Palestrante: Ana Carolina Feldenheimer da Silva (RJ)

Serão apresentados os dados referentes ao estudo: “Anemia e deficiência de 

vitamina A em pré-escolares”. Nesse estudo foram também avaliados o estado 

nutricional e as práticas alimentares de uma amostra representativa da cidade do 

Rio de Janeiro, de crianças com idade entre seis e 59 meses. Dentre os principais 

resultados podemos ressaltar: A insegurança alimentar esteve presente em 

40,3% das famílias estudadas, sendo que em 3,9% e 3,1% nas formas moderada 

e grave. 13,7% apresentaram anemia e 13% DVA. Houve diferença significativa 

da proporção de anemia segundo a faixa etária, com maior prevalência para os 

menores de dois anos (28,3%). Em relação ao IMC/I  0,3% ( magreza) e 24,5% 

com risco de sobrepeso e 10% com excesso de peso. Práticas alimentares: 57,7% 

dos menores de 2 estavam em AM continuado. A introdução da alimentação 

complementar não tinha sido realizada em 32,9% das crianças de seis a 24 

meses. Neste grupo, 69,5% apresentaram adequação em relação à frequência e à 

consistência de acordo com a idade e 27,7% das crianças estudadas alcançaram 

a diversidade recomendada. A maioria das crianças estudadas (95,7%) consumiu 

pelo menos um produto ultraprocessado.

14h - 15h

Conferência 6

Amamentar: um direito ou uma escolha?

Conferencista: Flávio Luiz Schiek Valente (Alemanha)
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PÔSTER (PO)
 
Alimentação complementar

PO1 - ABORDAGEM DOS PROFISSIONAIS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 

ACERCA DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Oliveira MK 1; Azevedo DV 2; Azevedo LHB 2; 

1 - Escola de Saúde Pública - ESP/CE; 2 - Universidade Estadual do Ceará - UECE; 

Introdução: Os dois primeiros anos de vida é um dos períodos de maior 

crescimento e desenvolvimento, sendo influenciado por fatores genéticos e 

biológicos, com destaque para a alimentação, o ambiente e a cultura. 

Defende-se que os profissionais de saúde orientem desde o aleitamento materno 

exclusivo até a introdução de alimentos complementares, sendo isso um fator 

decisivo para a saúde das crianças . 

Como forma de subsidiar e nortear a prática profissional, o Ministério da Saúde 

elaborou o “Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos - Dez Passos 

para uma Alimentação Saudável”. 

Objetivo: Analisar as orientações dadas pelos profissionais de saúde às mães ou 

cuidadoras de crianças menores de dois anos sobre alimentação complementar. 

Descrição metodológica: Realizou-se um estudo transversal, com os profissionais 

que fazem puericultura na Regional de Saúde IV da cidade de Fortaleza – 

CE, de dezembro de 2012 a fevereiro de 2013. Participaram da pesquisa 49 

profissionais entre médicos, enfermeiros e nutricionista. 

Utilizou-se instrumento de coleta de dados com questões 

semiestruturadas, sobre introdução da alimentação 

complementar. Os dados foram comparados com o guia 

alimentar para menores de dois anos, do Ministério da Saúde e apresentados em 

frequência simples e percentual. 

Resultados: A maioria dos profissionais era do sexo feminino, enfermeiras, que 

tinham pouca participação em cursos de capacitação em serviço. Os profissionais 

orientavam a introdução da alimentação complementar entre quatro e sete 

meses e as preparações alimentares mais indicadas foram: fruta amassada, suco 

e papa salgada. Entretanto, alguns profissionais ainda orientavam o preparo de 

sopas liquidificadas e não recomendavam leguminosas no início da alimentação 

complementar. 

Conclusão: Percebeu-se dificuldade por parte de alguns participantes quanto à 

utilização de nomenclaturas e condutas atualizadas, revelando a necessidade de 

capacitar continuamente os profissionais de saúde acerca da alimentação infantil.

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Infantil; Serviços de saúde; Puericultura

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Spyrides MHC, Struchiner CJ, Barbosa MTS, 

Kac G. Efeito das práticas alimentares sobre o crescimento infantil. Rev Bras 

Saude Mater Infant 2005; 5(2):145-53. 

2. Gouveia LAV. Práticas alimentares em crianças menores de 2 anos no Brasil 

[Monografia]. Rio de Janeiro(RJ): Instituto de Nutrição da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro; 2008. 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar para 

menores de dois anos: um guia para o profissional da saúde na atenção básica. 

2nd ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2010.
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PO2 - ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL NA PROMOÇÃO DA SAÚDE DA 

CRIANÇA: DESAFIOS NA PERSPECTIVA DE PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO 

BÁSICA

Palombo CNT 1; Fujimori E 1; Toriyama ATM 1; Duarte LS 1; Borges ALV 1; 

1 - Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 

Introdução: Aconselhamento nutricional constitui ação prioritária no 

acompanhamento e promoção da saúde da criança(1,2). No entanto, a 

incorporação dessa prática na atenção básica ainda não é efetiva. Objetivo: 

Conhecer os desafios para a prática do aconselhamento nutricional na atenção 

à criança, na perspectiva de profissionais de saúde. Método: Estudo qualitativo 

desenvolvido com 53 profissionais de saúde da atenção básica, com dados 

coletados em grupos focais realizados durante oficinas de capacitação em 

aconselhamento nutricional, que foram gravados, transcritos e submetidos 

à análise de conteúdo. Utilizou-se também a técnica ‘nuvem de palavras’ que 

permite visualização gráfica dos dados textuais. Resultados: Na perspectiva dos 

profissionais, os desafios para a prática do aconselhamento nutricional referem-

se a problemas de infraestrutura dos serviços de saúde, manutenção do modelo 

médico hegemônico, aspectos socioeconômicos que determinam as práticas 

alimentares e crenças profissionais. Além disso, os profissionais apontaram 

que a falta de conhecimento e atualização sobre alimentação infantil limitam 

suas práticas na rotina dos serviços. Vale destacar que o consumo elevado de 

alimentos ultraprocessados pela população foi apontado como um dos grandes 

desafios à prática do aconselhamento nutricional, pois são de baixo custo, 

práticos e rápidos de preparar e altamente palatáveis. 

Considerações finais: Ainda há desafios para a incorporação 

do aconselhamento nutricional na atenção à saúde da 

criança que exigem investimentos na qualificação dos 

profissionais e infraestrutura dos serviços, além da efetiva implementação das 

políticas e programas já existentes. Também se reconhece a necessidade de 

legislações que regulamentem a industrialização, comercialização e propaganda 

de alimentos direcionados ao público infantil

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição da criança; Saúde da criança; Atenção primária à 

saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria Nº1.920 

de 5 de setembro de 2013. Institui a Estratégia Nacional para Promoção do 

Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único 

de Saúde (SUS) - Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. 2013. 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Ações Programáticas Estratégicas. Agenda de compromissos para a saúde 

integral da criança e redução da mortalidade infantil. Brasília: Ministério da Saúde, 

2004. 

Brasil. Ministério da Saúde; Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento
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PO3 - AÇÕES DE ENFERMAGEM NA PUERICULTURA: PROMOÇÃO DA 

ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

Langendorf TF 1; Quadros JS 1; Padoin SMM 1; Paula CC 1; Ferreira T 1; Rechia 

FPNS 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: O aleitamento materno representa uma importante estratégia natural 

de afeto, proteção e nutrição da criança1. Entretanto, há situações em que não é 

possível a manutenção deste, exigindo a qualificação do profissional para atender 

esta demanda e garantir a promoção da alimentação complementar adequada 

e saudável para criança2-3. Objetivo: descrever a experiência de implementação 

do cuidado de enfermagem a partir da realização de orientações acerca da 

alimentação complementar adequada diante da impossibilidade de manutenção 

do aleitamento materno. Método: Relato de experiência das ações desenvolvidas 

por enfermeiras nas consultas de puericultura em uma Unidade Básica de Saúde 

no município de Santa Maria/RS. Nestas são observadas as particularidades 

de cada criança e sua família a fim de que o cuidado de enfermagem possa 

ser realizado para atender às suas demandas específicas, como nas situações 

em que não houve a manutenção do aleitamento materno exclusivo e este 

foi substituído pela alimentação complementar. Resultados: Observaram-se 

dificuldades enfrentadas pelas mães para manutenção do aleitamento materno, 

destacando-se: crenças de que o leite é fraco ou insuficiente; medo de que o 

filho não ganhe peso, confusão de bicos quando ofertado chá na mamadeira 

e retorno ao trabalho. Por vezes estas dificuldades não são superadas e o 

aleitamento materno é substituído por fórmula artificial ou 

leite de vaca. Nestas situações o cuidado de enfermagem 

a partir das orientações é importante informando sobre 

diluição adequada, correção de deficiência de ácido graxo 

linoleico, suplementação de vitamina C e ferro, preparo das fórmulas infantis e 

necessidade de oferta de água. Também para prevenir e orientar estratégias para 

minimizar agravos ou desconfortos causados por esta substituição, como cólicas 

e constipação intestinal. Conclusão: o cuidado de enfermagem na puericultura 

é uma importante ferramenta na promoção da alimentação complementar 

adequada, refletindo na prevenção de distúrbios nutricionais e no crescimento e 

desenvolvimento infantil saudável.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Puericultura; Alimentação Complementar

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 

à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: crescimento e 

desenvolvimento. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 272 p.: il. – (Cadernos de 

Atenção Básica, nº 33). 2. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno 

e alimentação complementar. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 184 p.: il. – 

(Cadernos de Atenção Básica ; n. 23). 3. Lima DB, Fujimori E, Borges ALV, Silva 

MMS. Prática alimentar nos dois primeiros anos de vida. Rev. esc. enferm. USP. 

2011; 45(spe2):1705-9. 
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PO4 - ALIMENTAÇÃO INFANTIL: RESULTADOS DE UM TRIÊNIO DE ATIVIDADES 

DE UM PROJETO EXTENSIONISTA VOLTADO À ATENÇÃO BÁSICA.

Araujo IFL 1; Paredes HDMT 1; Melo LS 2; Latorre CG 1; Rocha CMM 3; Capelli JCS 

3; 

1 - Universidade Federal do Rio de Janeiro ; 2 - Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; 3 - Universidade Federal do Rio de Janeiro ; 

Introdução: As ações voltadas para esse público integram as políticas públicas 

em alimentação e nutrição visando a melhoria do estado nutricional e hábitos 

alimentares nessa fase do curso da vida. Objetivo: Apresentar os resultados 

de um triênio de atividades extensionistas voltadas à alimentação no primeiro 

ano de vida. Metodologia: Realizou-se duas rodas de conversa com bolsistas, 

ex-bolsistas, voluntários e professores colaboradores do “Projeto Iacol”, em 

Macaé/Rio de Janeiro, financiado pelo PIBEX/UFRJ, definindo-se um relator que 

descreveu as atividades desenvolvidas pela equipe nos últimos 03 anos de ação 

do projeto, 2013-2016. Após as anotações, o relator fez um consolidado com 

as principais experiências abordadas pela equipe. Resultados: Um total de 15 

participantes estiveram presentes nas rodas de conversa. Com base nos relatos, 

verificou-se que a equipe elaborou 03 palestras sobre os temas: Aspectos 

fisiológicos do lactente; Aleitamento materno; Alimentação complementar 

para compor os minicursos a serem oferecidos para mulheres em idade fértil, 

gestantes e puérperas bem como para estudantes de graduação da área da 

saúde. A equipe também realizou 05 capacitações em aleitamento materno e 

introdução da alimentação complementar voltadas para agentes comunitários 

de saúde; 03 minicursos sobre alimentação no primeiro 

ano de vida para gestantes e estudantes de graduação de 

Nutrição e Enfermagem; atividades de sala de espera em 

04 unidades básicas de saúde das Estratégias de Saúde 

da Família (ESF); e a distribuição de cerca de 1000 filipetas sobre alimentação 

complementar em 03 praças públicas de Macaé. Conclusão: As atividades estão 

de acordo com s objetivos do projeto, contribuíram para a formação profissional 

dos estudantes envolvidos bem como a disseminação do conhecimento sobre 

a alimentação infantil à comunidade de Macaé. Verificou-se a necessidade da 

equipe ampliar as atividades de sala de espera nas demais Unidades Básicas de 

Saúde das ESF de Macaé.

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Infantil; Criança; Nutrição

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. ENPACS: Estratégia 

Nacional Para Alimentação Complementar Saudável: Caderno Do Tutor / 

Ministério da Saúde, Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar – 

IBFAN Brasil. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 108p.: il. 

_______. Departamento de Atenção Básica, Ministério da Saúde. Estratégia 

amamenta e alimenta Brasil. 

______. Ministério da Saúde. 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. 

Feijão AR, Galvão MTG. Ações de educação em saúde na atenção primária: 

revelando métodos, técnicas e bases teóricas. Rev RENE. 2007;8(2):41–9. 

Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 9ª ed. 

São Paulo: Hucitec; 2006. 
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PO5 - AMAMENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: UM DUPLO 

DESAFIO PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE.

Silva, OLO 1; Lacerda, VR 1; Martins, AJ 2; 

1 - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 2 - Faculdade de Saúde Pública; 

INTRODUÇÃO: A nutrição adequada no início da vida é um dos mais importantes 

investimentos para a saúde na vida adulta. 

OBJETIVO: Analisar as práticas alimentares de crianças menores de 2 anos de 

idade usuárias do SUS. 

METODOLOGIA: Pesquisa transversal desenvolvida por participantes do PET-

Saúde da UFMS, em 7 serviços de saúde do SUS, em Campo Grande-MS em 2014. 

As mães foram entrevistadas nas salas de espera e foram obtidas informações do 

cartão da criança. As associações entre as variáveis foram analisadas pelo teste 

do Qui-Quadrado de Pearson, com significância de 5%. 

RESULTADOS: a amostra foi composta de 209 crianças, sendo 47,4% menores 

de 6 meses. Dentre estes, 92,8% ainda estavam sendo amamentadas, sendo 

54,6% em AME. Contudo, a introdução precoce de alimentos não saudáveis 

neste grupo foi relatada por: 11,6% para embutidos, 13,1% para refrigerantes e 

macarrão instantâneo, 14,5% suco industrializado em pó e 17,4% para doces e 

bolachas recheadas. A continuidade da amamentação foi de 62,6% em crianças 

com 6 a 12 meses e de 50,9% entre as crianças no segundo ano de vida. Entre os 

maiores de 6 meses o percentual que relatou consumir alimentos processados 

e ultraprocessados foi: doces e bolachas recheadas (69,9%), embutidos (33,1%), 

frituras (47,6%), Macarrão instantâneo (41,7%), refrigerantes (40,8%), suco 

artificial em pó (47,6%). Não amamentar foi associado a uso 

de mamadeiras (p=0,025) e parto cesárea (p=0,041). 

CONCLUSÃO: Embora as taxas de amamentação estejam 

acima da média nacional, a introdução precoce de alimentos 

processados e ultraprocessados mesmo entre os menores de 6 meses desperta 

preocupação, pelo risco que esses alimentos oferecem à saúde humana em longo 

prazo. Considerando que a criança define preferências e hábitos alimentares 

nos primeiros anos de vida, esforços redobrados dever sem empenhados pelos 

serviços de saúde, não só para promover a amamentação, como também a 

oportuna e adequada alimentação complementar 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; alimentação complementar; consumo 

alimentar

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Victora CG et al. Breastfeeding in the 21st 

century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. Lancet. 2016; 387:475-90 

Monteiro, CA; Castro, IRR. Por que é necessário regulamentar a publicidade de 
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PO6 - AMBIENTE SIMULADO: ARTICULANDO CONHECIMENTOS DE 

GRADUANDOS DE ENFERMAGEM SOBRE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Lima MM 1; Pina JC 1; Costa R 1; Souza AIJ 1; Rocha PK 1; Anders JC 1; 

1 - UFSC; 

Introdução: O ensino de enfermagem a partir de situações concretas vividas nos 

campos de prática propicia ao aluno a problematização diante das situações 

encontradas e exercício do pensamento crítico(1). Objetivo: relatar a experiência 

de uma proposta metodológica desenvolvida em um ambiente simulado, tendo 

como pano de fundo a problematização. Método: relato de experiência, realizado 

no segundo semestre de 2015, na disciplina de Processo de Viver Humano IV- Saúde 

da mulher e da criança, do curso de graduação em Enfermagem da Universidade 

Federal de Santa Catarina. O desenvolvimento da atividade foi guiado pela 

proposta da metodologia da problematização(2), seguindo os seguintes passos: 

observação da realidade; identificação dos pontos-chave a serem abordados 

durante as orientações relacionadas à alimentação complementar; teorização; e 

hipótese de solução. Esta etapa foi desenvolvida no ambiente “casa simulada”, 

onde cada grupo de três estudantes simulou as orientações à mãe e o momento 

de preparo das refeições para as crianças entre seis e doze meses de idade. 

Após cada simulação, o grupo discutiu a aplicabilidade deste conhecimento à 

realidade, aprofundando o conhecimento sobre a temática, revisando pontos 

que ficaram mais fragilizados, mais elaborados ou, até mesmo, fortalecendo 

aspectos que antes já conheciam. Resultados: Os estudantes participaram 

ativamente do processo. A utilização do ambiente simulado, juntamente com 

a metodologia da problematização, contribuiu para que o 

estudante construísse conhecimentos sobre as orientações 

fornecidas durante a o atendimento a criança nas atividades 

desenvolvidas na atenção básica e na área hospitalar. 

Propiciou o resgate de conhecimentos de fases anteriores do curso, a reflexão 

sobre as fragilidades referentes à temática e sobre as hipóteses de soluções 

para as dificuldades encontradas. Conclusão: A utilização da problematização 

juntamente com o ambiente simulado na construção de conhecimentos, 

habilidades e competências referentes à alimentação complementar favoreceu o 

aprendizado, mediado por trocas de informações e pela aproximação da realidade

PALAVRAS-CHAVE: alimentação complementar; simulação; educação em 

enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Cestari, M E, Loureiro M. O processo de 

ensinar e aprender enfermagem. Enfermería Global. 2005; 4(2):1-7. 

2. Bordenave JD, Pereira AMP. Estratégias de ensino-aprendizagem. 25a ed. Rio 

de Janeiro: Vozes; 2004. 
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PO7 - AMPLIANDO O ENFOQUE DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

SAUDÁVEL NO CURSO DE MULTIPLICADORES DA INICIATIVA UNIDADE 

BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO

GEILA FELIPE 1; FURTADO MCQ 2; RITO, RVVF 3; PA 4; Tavares EL 2; RIBEIRO 

AS 2; 

1 - INSTITUTO DE NUTRIÇAO ANNES DIAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 

DO RIO DE JANEIRO; 2 - INSTITUTO DE NUTRIÇÃO ANNES DIAS SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO; 3 - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO; 4 - INSTITUTO DE NUTRIÇÃO ANNES DIAS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO; 

Introdução: no município do Rio de Janeiro, a estratégia adotada para promover, 

proteger e apoiar a amamentação na Atenção Primária à Saúde foi a Iniciativa 

Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM), elaborada em 2002, pelo 

Grupo Técnico Interinstitucional de Aleitamento Materno/PAISMCA/SES-RJ. Para 

disseminar a ação, à época, foi criado o Curso de Multiplicadores da IUBAAM 

destinado a capacitar toda a equipe (SES/RJ 2006). A partir do lançamento 

da Estratégia Nacional para Alimentação Complementar Saudável (ENPACS), 

o município do Rio buscou se estruturar para qualificar a rede básica quanto 

à Alimentação Complementar Saudável (ACS). Com a Estratégia Amamenta 

e Alimenta Brasil (EAAB) do Ministério da Saúde, a Gerência de Programas 

de Saúde da Criança (GPC) e o Instituto de Nutrição Annes Dias (INAD), 

propuseram a inclusão das questões relativas à ACS no Curso da IUBAAM. Essa 

decisão se justifica pelo evento da IUBAAM ser uma estratégia já consolidada 

na atenção básica, estabelecendo consenso sobre o escopo 

da EAAB, sem que o município abrisse mão dos avanços 

alcançados. Objetivos: elaborar capítulos sobre ACS para 

incluí-los no curso da IUBAAM. Métodos: o INAD, a GPC e 

as universidades, formaram grupo de trabalho que estruturou rotinas, materiais 

educativos e técnicas de ensino sobre ACS. Em 2013, esse grupo iniciou oficinas 

de atualização sobre o tema para multiplicadores da IUBAAM e nutricionistas. 

Em 2015, essa proposta foi apresentada ao Grupo Técnico Interinstitucional 

de Aleitamento Materno e em 2016 foi criada uma comissão para atualizar os 

conteúdos do Curso da IUBAAM. Resultados: atualização do conteúdo e das 

abordagens metodológicas e ampliação da carga horária para 32 horas do 

Curso de Multiplicadores da IUBAAM. Conclusão: as áreas técnicas contarão 

com material atualizado para aplicar nas capacitações da atenção básica sobre 

tema de importante impacto na saúde, e de necessário domínio na prática dos 

profissionais.

PALAVRAS-CHAVE: ATUALIZAÇÃO; CAPACITAÇÃO; ALIMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria 

de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Dez passos para uma 

alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de 2 anos. Um guia 

para profissional da saúde na atenção básica. 2ª edição. Brasília: Ministério da 
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BRASIL. Ministério da Saúde. Rede Internacional em Defesa do Direito 

de Amamentar, IBFAN. ENPACS: Estratégia Nacional Para Alimentação 

Complementar Saudável: Caderno Do Tutor (Série F. Comunicação e Educação 

em Saúde). Brasília: 2010. 108pg. 

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO (SMS-RJ). Manual 

de capacitação de multiplicadores da Iniciativa Unidade 

Amiga da Amamentação. Rio de Janeiro: Ed. FIOTEC, 2006. 
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PO8 - ANÁLISE DA DISTRIBUIÇÃO DE MACRONUTRIENTES DA ALIMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR PARA LACTENTES PROPOSTA PELA SOCIEDADE BRASILEIRA 

DE PEDIATRIA

Castro GMMA 1; Mendes ACL 1; Guimarães PPM 1; Sureira TM 2; Santos JCC 2; 

Melo de RVV 2; 

1 - Hospital Universitário Ana Bezerra; 2 - Faculdade de Ciências da Saúde do 

Trairi – UFRN; 

INTRODUÇÃO: Com o intuito de orientar a população nas escolhas alimentares 

saudáveis e do adequado consumo foram criados os guias alimentares como 

instrumentos oficiais a serem utilizados nas escolhas saudáveis pela população. 

Esta ferramenta tem sido útil no monitoramento nutricional que possibilita 

a verificação das diferenças entre o consumo alimentar e o recomendado, 

observando qualitativamente a dieta. OBJETIVO: Discutir a distribuição dos 

macronutrientes da alimentação complementar (AC), proposta pela Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP). MÉTODOS: Estudo transversal, que avaliou o 

Manual de Orientação de Alimentação: do lactente ao adolescente, da SBP e 

sua Pirâmide Alimentar. Realizaram-se adequações no cardápio comumente 

servido no Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), para faixa etária de 6 

a 11 meses, obedecendo às porções compreendidas pelo folder da pirâmide, 

por grupo alimentar. Analisou-se quimicamente carboidrato, proteína e lipídio 

pelo software Virtual Nutri Plus.®. Os dados foram comparados aos valores de 

referência preconizados pela Dietary Reference Intakes – DRIs. RESULTADOS: 

Observaram-se inadequações quantitativas entre o recomendado pelo manual e 

pirâmide alimentar para faixa etária analisada. O cardápio 

proposto ultrapassou a recomendação energética (106,4%). 

Entretanto, em relação aos macronutrientes, observou-

se aporte de proteínas, lipídios e carboidratos acima 

do recomendado – 220,3%, 128,8% e 118,9%, respectivamente, com destaque 

para a proteína; demonstrando que as porções determinadas pela pirâmide 

alimentar da SBP para estes nutrientes estão além das recomendações à faixa 

etária. CONCLUSÃO: Evidenciou-se diferenças entre a recomendação da 

pirâmide alimentar da SBP para lactentes e o que ocorre na prática, quando 

seguidas as orientações. A oferta dietética inadequada na AC pode contribuir 

ao comprometimento do crescimento e desenvolvimento ao lactente, podendo 

antecipar doenças na fase adulta, como as doenças crônicas não transmissíveis. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação complementar; Guias alimentares; Lactentes

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Almeida CA, Fernandes G de C. A importância 

do porcionamento na alimentação balanceada. Int J Nutrology. 2011;4(3):53–9. 

2. Marchioni DML, Junior EV, Cesar CLG, Fisberg RM. Avaliação da adequação da 

ingestão de nutrientes na prática clínica Assessment of nutrient intake adequacy. 

Rev Nutr. 2011;24(6):825–32.
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PO9 - APLICAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES PARA A IMPLANTAÇÃO 

DA EAAB NA UBS PINHEIRINHO DE EMBU DAS ARTES -SP

Lucimeire Brockveld 1; 

1 - Prefeitura Municipal de Embu das Artes; 

Introdução : O município de Embu das Artes tem uma política pública para a 

promoção e proteção do Aleitamento Materno e alimentação complementar 

saudável, bem como uma preocupação com os índices da mortalidade infantil. 

Em 2014, profissionais de saúde do município receberam a formação de tutores 

da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB)1. Em 2015, os funcionários 

das unidades da Atenção Básica participaram das oficinas de trabalho. A 

UBS Pinheirinho deu continuidade ao processo para a implantação da EAAB, 

realizando cinco atividades complementares. 

Objetivo: O objetivo desse trabalho é apresentar o processo de tutoria da EAAB, 

na UBS Pinheirinho. 

Método: Foram realizados encontros mensais com profissionais da enfermagem 

a fim de realizar as atividades complementares, no período de dezembro de 2015 

a Abril de 2016. Como esta UBS trabalha em turno de 6 horas, os encontros 

aconteciam na intercessão dos horários das equipes. A gerente e os enfermeiros 

participavam numa etapa seguinte às reuniões com técnicos e auxiliares de 

enfermagem, onde se discutia a viabilização dos planos de ação pactuados. 

Resultado: Tais encontros propiciaram revisão, atualização e alinhamento de 

conceitos teóricos, empoderamento e legitimidade do saber e das práticas 

adequadas das profissionais, identificação das potencialidades da equipe, 

revisão dos processos de trabalho, identificação de falhas 

e construção de plano de ação para aperfeiçoar a linha 

de cuidado à gestante e à criança; fortalecimento da 

alimentação do banco de dados do SISVAN; adequação das 

práticas para viabilizar a implantação e certificação da EAAB. 

Conclusão: A execução das atividades complementares apontaram que elas 

são essenciais para conduzir o tutor e a equipe no processo de implantação da 

EAAB, desencadeiam consequências importantes para a revisão dos processos 

de trabalho e possibilitam espaços de educação permanente. 

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Básica; Estartégia Amamenta e Alimenta; Educação 

Permanente

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- Ministério da Saúde - Portaria 1.920 de 5 de 

setembro de 2013 - Institui a Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento 

Materno e AlimentaçãoComplementar Saudável no Sistema Único de Saúde 

(SUS) -Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Brasília, 2013.
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PO10 - ASSOCIAÇÃO DA ESCOLARIDADE MATERNA COM O USO FÓRMULA 

INFANTIL

Mendes SC 1; Vianna RPT 1; Silva LKC 1; Mendes SC 1; Vianna RPT 1; Silva LKC 1; 

1 - Universidade Federal da Paraíba; 

Apesar de ser um processo natural, o aleitamento materno sofre influência de 

diversos fatores biológicos, socioeconômicos, culturais e demográficos que 

podem interferir no êxito da amamentação¹. O objetivo deste estudo foi avaliar 

a influência da escolaridade no tempo de aleitamento materno, numa coorte 

de seguimento de recém-nascidos acompanhados até o segundo ano de vida, 

recrutados na internação para parto em duas maternidades públicas de João 

Pessoa-PB. A fase inicial contou com 380 mães em 2013, e a fase final, em 2015, 

teve amostra de 103 binômios mãe-bebê. A escolaridade materna associou-se 

positivamente com o uso de fórmula infantil (p=0,01), mostrando que, as mães 

com maior nível de escolaridade amamentam menos e introduzem fórmula 

infantil mais cedo, enquanto as mães de menor nível escolar amamentam mais 

tempo e demoram mais para introduzir ou não fazem uso de fórmula infantil. 

Muitos estudos demonstram o oposto, mostrando a escolaridade como fator 

de proteção. Araújo e Schmitz (2007)¹ também encontraram maior tempo de 

aleitamento em mães com menor escolaridade, e no estudo inicial de Pelotas-

RS (1982), a condição econômica mais elevada das famílias era determinante na 

duração da amamentação, enquanto na avaliação mais recente, as tendências do 

aleitamento passaram a favorecer os estratos de mais baixa renda¹. O fato das 

mães com menor escolaridade terem praticado por mais tempo o aleitamento 

materno pode ser explicado pelos avanços nos programas e 

políticas de proteção e incentivo à amamentação realizados 

pelo SUS e na Estratégia de Saúde da Família, que atingem 

facilmente esta população. Destaca-se na atenção básica, 

o apoio à nutriz, o acolhimento e a formação de vínculo entre profissionais de 

saúde e mães, possibilitando uma intervenção mais eficaz — que incentiva, apoia 

e promove o aleitamento materno. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Escolaridade materna; Fórmula Infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Faleiros FTV, Trezza EMC, Carandina L. 

Aleitamento Materno: fatores de influência na sua decisão e duração. Rev Nutr 
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2. Araújo MFM, Schmitz BAS. Reassessment of Baby-friendly Hospitals in Brazil. 

Journal of Human Lactation 2007. 23(3): 246-252. 

3. Caminha MVC, Serva VB, Arruda IKG, Batista Filho M. Aspectos históricos, 
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de Saúde Mat. Inf. 2010. 10:25-37.
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PO12 - BANCO DE LEITE HUMANO: REVISÃO BIBLIOMÉTRICA

Cherubim DO 1; Paula CC 2; Padoin SMM 2; Rechia FPNS 2; Ribeiro PL 2; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria ; 2 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: Os Bancos de Leite Humano (BLH) visam promover e incentivar o 

aleitamento materno. Realiza-se a coleta, análise e distribuição do leite humano 

ordenhado, para os lactentes impossibilitados de sugar no peito, favorecendo 

a saúde materno-infantil¹. Objetivo: analisar as características da produção 

científica brasileira acerca do BLH. Método: revisão bibliométrica¹, baseada na 

questão norteadora: “Quais as características da produção científica brasileira 

acerca do BLH?”. Realizada na base de dados LILACS, em maio de 2016, 

utilizando como descritor “banco de leite humano”, encontrou-se 142 artigos. 

Após analise e leitura aprofundada, elegeu-se 23 artigos. Resultados: Os 

estudos foram produzidos em dezesseis instituições distintas. A Universidade 

Federal do Ceará e a Universidade Federal do Paraná destacaram-se com três 

estudos cada. A maioria dos autores eram doutores (n=10), seguidos de mestres 

(n=5), especialistas (n=3), graduados e pós-doutorado com duas publicações 

cada. A área de conhecimento predominante foi a Nutrição (n=8), seguidos da 

Enfermagem (n=7), as demais áreas, medicina veterinária, medicina, biologia, 

farmácia, com um ou três estudos. Os níveis de evidências foram classificados 

de acordo com Melnyk¹, predominando estudos com nível de evidência 2 para 

prognóstico ou etiologia. Estudos com enfoque no significado emergiram em 

três artigos, apresentando nível de evidência 2. O período de maior publicação 

foi entre os anos de 2008 a 2011(n=11), considerando o início dos periódicos na 

base de dados selecionado (2000). Conclusão: Estudos 

bibliométricos possibilitam obter um panorama acerca 

da temática escolhida, permitindo saber onde, quem e 

quando estão sendo produzidos esses estudos. Quanto às 

perspectivas de pesquisa, o passar dos anos mostra que os interesses e focos de 

investigação sobre a temática expressam o desenvolvimento da área materno-

neonatal, como também as lacunas no conhecimento a serem investigadas.

PALAVRAS-CHAVE: Banco de Leite Humano; Aleitamento Materno; Leite Humano
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3. MELNYK, B. M.; FINEOUT-OVERHOLT, E. Evidence-based practice in nursing & 

healthcare : a guide to best practice. 2nd ed. Philadelphia:Lippincott Williams & 

Wilkins; 2011. p. 3-24. 
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PO13 - CONHECIMENTOS PRÉVIOS DE PARTICIPANTES DE UMA CAPACITAÇÃO 

VOLTADA A ALIMENTAÇÃO NO PRIMEIRO ANO DE VIDA

Araujo IFL 1; Tavares CD 2; Queiroz KMP 2; Corrêa VOS 1; Bouskela A 1; Pontes JS 

3; 

1 - Universidade Federal do Rio de Janeiro ; 2 - Universidade Federal do Rio de 

Janeiro ; 3 - Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

Introdução: Os profissionais atuantes na Atenção Básica devem ser continuamente 

capacitados e atualizados sobre temas da área da saúde, dentre eles, a 

alimentação no primeiro ano de vida, em todas as fases do ciclo de vida. Objetivo: 

verificar os conhecimentos prévios sobre aleitamento materno e introdução da 

alimentação complementar de candidatos à agentes comunitários de saúde, 

em Macaé. Metodologia: Realizou-se um pré-teste em uma ação extensionista 

desenvolvida pela equipe do projeto Pibex Iacol/UFRJ Macaé. A ação se constituiu 

em um módulo dentro de um curso de capacitação contendo 09 módulos, 

promovido pela Gerência de Atenção Básica de Macaé em parceria com a UFRJ 

– Campus Macaé, em janeiro de 2016. O módulo foi organizado em 06 etapas: 

acolhimento; pré-teste, para avaliar conhecimentos prévios sobre os temas; aulas 

sobre: Aspectos fisiológicos do lactente; Aleitamento materno; Alimentação 

complementar; e encerramento. O pré-teste, explicado detalhadamente aos 

participantes, contém quatorze questões, 07 sobre aleitamento materno e 07 

sobre alimentação complementar. As questões foram adaptadas da Estratégia 

Nacional Para a Alimentação Complementar Saudável/Caderno do Tutor/

Ministério da Saúde. Resultados: foram capacitados 26 participantes do módulo, 

destes 96,15% responderam o questionário. Observou-se 

que 48,0% dos participantes tiveram acertos ≥50%, variando 

de 21,4% a 71,4%. As questões relacionadas à alimentação 

complementar foram as que mais apresentaram erros. 

Conclusão: os conhecimentos prévios dos participantes foram insatisfatórios. 

A equipe entendeu que houve dificuldades destes candidatos em assimilar o 

conteúdo abordado nos módulos anteriores, uma vez que estavam fazendo o 

curso pela terceira vez, por meio de um processo de repescagem. É importante 

destacar que a equipe do projeto percebeu certo preconceito de parte dos 

participantes em receber o conteúdo das aulas ministrado pelos graduandos, 

mesmo tendo a supervisão direta de uma professora. O fato ocorrido foi inédito, 

uma vez que o módulo já foi ministrado em 06 edições do curso. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Complementar; Educação em Saúde ; Gestantes

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. ENPACS: Estratégia 

Nacional Para Alimentação Complementar Saudável: Caderno Do Tutor / 

Ministério da Saúde, Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar – 

IBFAN Brasil. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 108p.: il. 

_______. Departamento de Atenção Básica, Ministério da Saúde. Estratégia 

amamenta e alimenta Brasil. 

______. Ministério da Saúde. 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. 

Feijão AR, Galvão MTG. Ações de educação em saúde na atenção primária: 

revelando métodos, técnicas e bases teóricas. Rev RENE. 2007;8(2):41–9. 

Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 9ª ed. 

São Paulo: Hucitec; 2006. 
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PO14 - CONSULTA DE ENFERMAGEM PARA A INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR AO LACTENTE

RECHIA FPNS 1; KLEINUBING RE 1; DE PAULA CC 1; CHERUBIM DO 1; LANGENDORF 

TF 1; QUADROS JS 1; 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA; 

Introdução: É recomendado o aleitamento materno exclusivo (AM) até os seis 

meses de idade1. Após, recomenda-se a introdução lenta e gradual da alimentação 

complementar (AC). A alimentação deve prover suficientes quantidades de água 

e nutrientes, com alimentos seguros, economicamente acessíveis e que agradem 

ao paladar da criança2. Objetivo: descrever o cuidado de enfermagem na consulta 

de puericultura no desenvolvimento de orientações acerca da introdução da AC. 

Método: Relato de experiência sobre as ações desenvolvidas por enfermeiras na 

consulta de puericultura em uma Unidade Básica de Saúde no município de Santa 

Maria/RS. Foram observadas as demandas das famílias com relação à introdução 

da AC aos lactentes, suas principais dúvidas e dificuldades. Resultados: Notou-se 

que a introdução alimentar se dá antes do período recomendado (seis meses), 

principalmente devido ao desmame precoce ou retorno materno ao trabalho. A 

introdução, no geral, é lenta e gradual como o recomendado, porém é comum o 

uso de sal no preparo dos alimentos. Além disso, é frequente o não oferecimento 

de todos os grupos alimentares nas refeições, especialmente a proteína, que 

em muitos casos é cozida junto com a comida, mas não é oferecida por medo 

de engasgos. Oferta de açúcares e corantes é frequentemente relatada a partir 

da ingesta de iogurtes, gelatinas e bolachas, mesmo sendo desaconselhada. 

Outro aspecto importante é a consistência adequada para 

oferecer os alimentos em cada faixa etária, estimulando 

assim o desenvolvimento das habilidades orais do lactente. 

As orientações de enfermagem visam garantir o adequado 

aporte nutricional dos lactentes que iniciam a AC e reforçar a importância da 

manutenção do AM em livre demanda, salientando que a alimentação deve 

complementar a amamentação. Conclusão: a consulta de puericultura tem papel 

fundamental na promoção da AC saudável, estimulando tanto a alimentação 

saudável para o lactente, como mudanças no comportamento e hábitos 

alimentares da família.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Puericultura; Alimentação Complementar

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 

à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: crescimento e 

desenvolvimento. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 272 p.: il. – (Cadernos de 

Atenção Básica, nº 33). 

2. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação complementar. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 184 p.: il. – (Cadernos de Atenção Básica ; n. 

23). 
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PO15 - CONSUMO DE ALIMENTOS NÃO SAUDÁVEIS POR CRIANÇAS COM 

BAIXO PESO AO NASCER ENTRE SEIS E 12 MESES DE IDADE

Ortelan N 1; Benicio MHDA 1; 

1 - Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 

Introdução: Ocorreu um aumento significativo na prevalência da obesidade 

em todo o mundo, principalmente nos países em desenvolvimento. Grande 

quantidade dos alimentos complementares consumidos pelas crianças durante 

seu primeiro ano de vida são alimentos não saudáveis, mesmo entre crianças 

com baixo peso ao nascer. 

Objetivo: Avaliar os fatores que influenciam este comportamento em crianças 

brasileiras com baixo peso ao nascer. 

Métodos: Estudo transversal realizado com base na Pesquisa de Prevalência de 

Aleitamento Materno em Municípios Brasileiros, realizada durante a campanha de 

multivacinação de 2008, a qual avaliou a situação da alimentação complementar 

em 64 municípios, incluindo as 27 capitais e o Distrito Federal. Trata-se de amostra 

representativa da população brasileira. Analizou-se o consumo de alimentos não 

saudáveis, tais como bolachas, salgadinhos, refrigerantes, sucos industrializados, 

bebidas açucaradas e café, por crianças com idade entre seis e 12 meses que 

nasceram com baixo peso de acordo com a situação de aleitamento materno 

(sim, não), idade materna (<20,20-35,≥35), paridade e escolaridade materna 

(<8,8-11,>11). 

Resultados: Este estudo incluiu 2370 crianças e a prevalência do consumo de 

alimentos não saudáveis foi 76,8%. Verificou-se alto consumo desses alimentos 

entre crianças com mães jovens (<20 anos) com escolaridade 

inferior a oito anos (78.4% e 81.1%, respectivamente), 

com relação dose-resposta e p de tendência <0.001. Nas 

primíparas, o consumo de alimentos não saudáveis foi baixo 

(72.8%) comparado às multíparas (77.4%) (p=0.015). O aleitamento materno não 

influenciou o consumo dos alimentos não saudáveis. 

Conclusão: O consumo de alimentos não saudáveis por crianças brasileiras com 

baixo peso ao nascer entre seis e 12 meses é alto, indicando a necessidade de 

desenvolver estratégias efetivas para controlar o consumo desses alimentos 

como prevenção da obesidade e doenças crônicas.

PALAVRAS-CHAVE: alimentação complementar; alimentos não saudáveis; baixo 

peso ao nascer
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PO16 - CONSUMO DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS NO PRIMEIRO ANO 

DE VIDA POR LACTENTES DE UM MUNICÍPIO DE MÉDIO PORTE NA REGIÃO 

CENTRO-OESTE DO BRASIL

Oliveira TL 1; 

1 - Programa de Saúde da Criança e do Adolescente. Universidade Estadual de 

Campinas (Unicamp). ; 

As práticas alimentares inadequadas no primeiro ano de vida, como introdução de 

alimentos ultraprocessados ricos em açúcar simples e/ou sódio, têm aumentado, 

e podem acarretar prejuízos à saúde a curto, médio e longo prazo.1 O presente 

estudo teve o objetivo de conhecer a prevalência de consumo de alimentos 

ultraprocessados por crianças menores de um ano no município de Rio Verde-

GO. Trata-se de um estudo transversal, realizado em junho de 2012, na primeira 

etapa da Campanha Nacional de Multivacinação do município de Rio Verde-GO. 

Foram incluídos lactentes menores de um ano que participaram do dia D da 

campanha de multivacinação e cujos pais/cuidadores aceitaram participar da 

pesquisa. A coleta de dados foi realizada por acadêmicos, supervisionados por 

professores e profissionais de saúde, e com aprovação do Comitê de Ética em 

Pesquisa da Universidade de Rio Verde (protocolo: 65/2011). A análise dos dados 

foi realizada com auxilio do software Stata. A amostra final foi de 983 lactentes 

menores de um ano de idade, destes 4,7% (n=46) consumiram refrigerante, 

9,4% (n=93) suco industrializado, 10,4% (n=103) macarrão instantâneo, e 35,7% 

(n=353) biscoitos. O consumo destes alimentos aumentou com a faixa etária 

chegando a cerca de 85% das crianças entre 9 e 12 meses consumindo biscoitos 

e mais de 10% recebendo refrigerantes, nesta mesma faixa 

etária e 1 em cada 4 crianças receberam suco industrializado 

e macarrão instantâneo no dia anterior a entrevista. Os 

resultados apontam para o consumo elevado de alimentos 

ultraprocessados.

PALAVRAS-CHAVE: nutrição infantil; alimentos infantis; alimentação 

complementar

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 Ministério da Saúde. Saúde da criança: 

nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília, DF: 

Ministério da Saúde, 2009a. 112 p. (Cadernos de Atenção Básica, n. 23)
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PO17 - CONVERSANDO SOBRE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DA CRIANÇA 

INDÍGENA NO SERTÃO BAIANO

Aragão VM 1; Silva HO 1; Mota SEC 2; Silva ICF 3; Montal MCC 4; Leal UTA 4; 

1 - Fundo das Nações Unidas para a Infância UNICEF; 2 - Ministério da Saúde 

- Distrito Sanitário Especial Indígena da Bahia; 3 - Distrito Sanitário Especial 

Indígena da Bahia; 4 - Secretaria da Saúde do Estado da Bahia; 

Projeto construído entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância e o Distrito 

Sanitário Especial Indígena da Bahia, desenvolvido em parceria com o governo 

do Estado (SESAB; SJDHDS e SEC) sobre alimentação e nutrição infantil em 

municípios com povos indígenas na Bahia - inscritos no Selo UNICEF Município 

Aprovado Edição 2013-2016. Iniciado em agosto de 2014, teve intervenções 

centradas no aleitamento materno e alimentação complementar considerando a 

importância da alimentação adequada para o desenvolvimento infantil; redução 

da mortalidade e prevenção de doenças que comprometem o estado nutricional. 

O objetivo foi de fortalecer as ações de aleitamento materno e alimentação 

complementar para povos indígenas. Teve como público alvo indígenas mães 

de crianças menores de 2 anos, lideranças indígenas e profissionais do DSEI. 

Foi desenvolvido nos municípios, Banzaê e Glória, selecionados pela maior 

taxa de mortalidade infantil ou maior percentual de crianças com introdução 

precoce de alimentação complementar em 2013. Os princípios metodológicos 

centraram na abordagem problematizadora, valorização do diálogo e da cultura. 

Foi desenvolvido em duas fases, nas aldeias, com as etnias Tuxá, Kru kiriri, Kiriri, 

Pankararé, Kantaruré e Xucuru kariri. Na primeira (2015), foram realizadas rodas 

de conversa para apresentação da proposta, coleta de 

informações sobre práticas alimentares que embasaram a 

segunda fase e a troca de conhecimentos. Observou-se nos 

relatos a introdução precoce da alimentação complementar, 

opção de consumo de alimentos industrializados, açucarados pobres em 

nutrientes. Na segunda fase (2016) ocorreram oficinas culinárias para preparo 

de alimentos com produtos da agricultura local. Exemplo: papa de farinha de 

banana verde, cozido de bagaço de caju; panqueca de casca de abóbora e folhas 

de quiabo; molho de melancia e sopa de entrecasca de melancia. A atividade 

possibilitou o exercício da higienização dos alimentos e utensílios; discussão 

sobre amamentação exclusiva nos primeiros 6 meses de vida e alimentação 

complementar oportuna.

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; alimentação complementar; indígenas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Dez passos para 

uma alimentação saudável - guia alimentar para crianças menores de dois anos - 

um guia para o profissional da saúde na atenção básica. Brasília: Editora MS; 2013. 

Brasil. Ministério da Saúde. Política nacional de Alimentação e Nutrição. Brasília: 

Editora MS; 2013. 
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PO18 - CUMPRIMENTO DOS DEZ PASSOS PARA UMA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL 

PARA CRIANÇAS MENORES DE DOIS ANOS DE IDADE EM TRÊS ESCOLAS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL NA SERRA GAÚCHA

Führ J 1; Nunes LM 1; 

1 - Curso de Nutrição - Universidade Feevale; 

Introdução: A promoção de ações que garantam a nutrição e, consequentemente, 

o desenvolvimento saudável da criança devem ser prioridade em programas 

de atenção básica, que envolvem uma equipe interdisciplinar; para isso é 

imprescindível conhecer a realidade alimentar das crianças para elaborar 

estratégias ou intervenções mais efetivas. Objetivo: Avaliar o cumprimento do 

guia alimentar intitulado “Dez Passos Para Uma Alimentação Saudável para 

Crianças Menores de Dois Anos de Idade”, do Ministério da Saúde. Metodologia: 

Trata-se de um estudo transversal com 40 lactentes no Rio Grande do Sul.Os 

dados foram obtidos por meio de questionário sobre aleitamento materno, 

introdução da alimentação complementar e características sócio demográficas, 

além de perguntas sobre horários de refeições, consistência dos alimentos, 

cuidados com a higiene, preparo e conservação dos alimentos e condutas 

com a alimentação da criança na vigência de doenças. Os critérios de adesão 

a cada passo foram definidos através da média de cumprimento dos passos 

com um escore, combinado de uma avaliação por tercis de cumprimento total, 

intermediário e parcial conforme a média de adesão dos passos obtida. As 

associações foram analisadas por meio do teste t-student ou Análise de Variância 

(ANOVA). Resultados: a média de passos atingida foi 13,7 pontos e ninguém aderiu 

a todos os passos. Apenas 45% da amostra apresentou 

escore igual ou acima da média dos escores totais. O 

passo que apresentou maior adesão foi o sete que propõe 

o consumo diário de frutas, verduras e legumes (90%), e 

o com menor cumprimento foi o dois sobre a introdução oportuna e gradativa 

da alimentação complementar e manutenção do AM (42,5%). A escolaridade, 

renda materna, e sexo da criança não apresentaram associações com os escores 

obtidos. Conclusão: Os achados sugerem baixo cumprimento do guia de forma 

que estratégias para sua implementação e promoção mereçam ser repensadas.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; alimentação complementar; consumo 

alimentar

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Molina M, Lopéz P, Faria C, Cade N, Zandonade 

E. Socioeconomic predictors of child diet quality. Rev Saude Publica. 2010 Oct; 

44(5): 785–32. 

2.Broilo MC, Louzada MLC, Drachler ML, Stenzel LM, Vitolo MR. Maternal perception 

and attitudes regarding healthcare professionals’ guidelines on feeding practices 

in the child’s first year of life. 

3. Weber, AP, Hehnn RL, Backes V, Paniz VMV, Olinto MTA. Adherence to the “10 

steps to a healthy diet for children” and associated factors in schoolchildren. Rev. 

Nutr.[online]. 2015, vol.28, n.3, pp.289-304. 

4.Ministério da Saúde. Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar 

para crianças menores de dois anos: um guia para o profissional da saúde na 

atenção básica. Brasília, 2013. 
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PO19 - EFEITO DA DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NO CONSUMO DE 

FRUTAS E VEGETAIS EM PRÉ-ESCOLARES

Fonseca DC 1; Nunes LM 1; 

1 - Universidade Feevale; 

Introdução: Crianças devem consumir frutas e vegetais diariamente, contudo a 

ingestão desses alimentos por crianças em idade pré-escolar ainda é baixa no 

Brasil. Alguns estudos sugerem que a duração e o tipo de aleitamento materno 

influenciariam tal consumo. Objetivo: Verificar se há associação entre a duração 

de aleitamento materno exclusivo, duração do aleitamento materno e o consumo 

de frutas e vegetais em criança de idade pré-escolar. Métodos: Foi conduzido 

um estudo transversal com 108 mães e seus respectivos filhos entre dois e cinco 

anos de idade, matriculados em duas escolas municipais de educação infantil no 

município de Nova Hartz, ao sul do Brasil. Mediante questionário padronizado 

foram coletadas informações sócio- demográficas, referentes ao tempo de AM 

e AME, e ao consumo de frutas e verduras na amostra selecionada. Todos os 

participantes do estudo assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido 

em duas vias e o estudo recebeu aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade 

Feevale. Os testes estatísticos utilizados foram o teste qui-quadrado de Pearson 

e o modelo de Regressão de Poisson. O nível de significância estatística adotado 

foi de 5% (p<0,05). Resultados: Aproximadamente 42,6% das crianças foram 

amamentadas por pelo menos 12 meses e 47,2% receberam leite materno 

exclusivo pelo menos até os 4 meses de vida. No que diz respeito ao consumo de 

frutas e vegetais, 75,4% consumiram frutas 5 vezes ou mais por semana e 34,8% 

consumiram vegetais na mesma frequência. Não houve 

associação significativa entre a duração do AME e do AM 

e um maior consumo de frutas e vegetais em crianças na 

faixa etária de 2-5 anos de idade. Conclusão: O presente 

estudo encontrou resultados acima da média nacional na oferta de leite materno, 

porém não encontrou associação estatisticamente significativa entre AME, AM e 

o consumo de frutas e vegetais em pré-escolares. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; consumo alimentar; pré-escolar

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Bortolini GA, Gubert MB, Santos LMP. 

Consumo alimentar entre crianças brasileiras com idade de 6 a 59 meses. Cad 

Saúde Pública. 2012;28(9):1759-71. 

2. Lauzon-Guillain B, Jones L, Oliveira A, Moschonis G, Betoko A, Lopes C, et 

al. The influence of early feeding practices on fruit and vegetable intake among 

preschool children in 4 European birth cohorts. Am J Clin Nutr. 2013;98(3):804–12. 

3. Valmórbida JL, Vitolo MR. Factors associated wiyh low consumption of 

fruits and vegetables by pre-schoolers of low sócio-economic level. J Pedriatr. 

2014;90(5):464–71. 

4. Perrine CG, Galuska DA, Thompson Fe, Scanlon KS. Breastfeeding duration is 

associated with child diet at 6 years. Pediatrics. 2014;134(Suppl 1):50-5. 
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PO20 - EFETIVIDADE DE CAPACITAÇÃO EM ACONSELHAMENTO NUTRICIONAL 

SOBRE PRÁTICAS PROFISSIONAIS E NUTRIÇÃO INFANTIL: UM ENSAIO 

PRAGMÁTICO

Palombo CNT 1; Fujimori E 1; Kurihayashi AY 1; Ramos CV 1; Borges ALV 1; 

1 - Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 

Introdução: Evidências apontam que capacitação em aconselhamento nutricional 

tem efeito positivo sobre práticas profissionais e estado nutricional infantil (1,2). 

Contudo, são escassos os estudos que avaliam efetividade das capacitações. 

Objetivo: Avaliar a efetividade de uma capacitação em aconselhamento nutricional 

sobre práticas profissionais e nutrição infantil na atenção básica. Método: Ensaio 

pragmático que avaliou práticas profissionais, estado nutricional e alimentação 

de 233 crianças (93 do Grupo Controle e 140 do Grupo Intervenção) de 15 a 30 

meses de idade, cadastradas em Unidades Básicas de Saúde de município de 

pequeno porte do estado de São Paulo. A intervenção referiu-se à capacitação 

em aconselhamento nutricional a profissionais da atenção básica do município. 

Com carga horária mínima de 16h, ocorreu de setembro de 2013 a fevereiro de 

2014. Mães do Grupo Controle e Intervenção foram entrevistadas e as crianças 

submetidas à avaliação antropométrica e dosagem de hemoglobina. Para análise 

dos dados, utilizou-se teste qui-quadrado e Exato de Fisher, considerando 

nível de significância de 5%. Resultados: Mais de dois terços das crianças eram 

menores de 24 meses, a maioria não frequentava creche e fazia acompanhamento 

regular na Unidade de Saúde. Nas práticas profissionais, verificou-se melhoria 

significativa nas orientações sobre crescimento e alimentação infantil das 

crianças menores de 24 meses, porém sem avanço no 

preenchimento da Caderneta de Saúde da Criança. Quanto 

ao estado nutricional, constatou-se aumento significativo 

no indicador estatura para idade, mas não na prevalência 

de anemia. Na alimentação, houve progresso nas taxas de aleitamento materno e 

redução no consumo de alimentos ultraprocessados. Conclusões: Capacitação em 

aconselhamento nutricional mostrou-se efetiva para o aprimoramento de alguns 

aspectos das práticas profissionais, melhoria do estado nutricional e alimentação 

infantil, ressaltando a importância de intervenções dessa natureza na promoção 

da saúde da criança. 

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição infantil; Prática profissional; Atenção primária à 

saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.Sunguya BF, Poudel KC, Mlunde LB, Urassa 

DP, Yasuoka J, Jimba M. Nutrition training improves health workers’ nutrition 

knowledge and competence to manage child undernutrition: a systematic review. 

Frontiers in Public Health. 2013;1(37):2-21. 

2. Santos I, Victora CG, Martines J, Gonçalves H, Gigante DP, Valle NJ, et al. 

Nutrition counseling increases weight gain among Brazilian children. J Nutr. 

2001;131:2866-73.
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PO21 - INCENTIVO A INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

RESULTADOS DE UMA INTERVENÇÃO PILOTO VOLTADA AO GRUPO MATERNO 

DE UMA UNIDADE SAÚDE DE MACAÉ

Araujo IFL 1; Bezerra HSP 2; Eliseu BV 2; Rego TAS 2; Lima FF 1; Capelli JCS 1; 

1 - Universidade Federal do Rio de Janeiro ; 2 - Universidade Federal do Rio de 

Janeiro ; 

Introdução: A alimentação complementar adequada e oportuna a partir do 6º 

mês é incentivada na Atenção Básica. Neste sentido, é importante esclarecer 

às gestantes e mães de lactentes sobre a formação adequada e saudável dos 

hábitos alimentares. Objetivo: Avaliar ação educativa sobre aleitamento materno 

e introdução da alimentação complementar de gestantes e mães de lactentes de 

uma unidade básica de saúde (UBS), em Macaé. Metodologia: Realizou-se uma 

intervenção piloto, por meio de uma oficina, com apoio de profissionais de saúde de 

uma UBS da família. A oficina foi realizada em um turno da manhã, no mês de maio 

de 2016, organizada em 04 módulos: acolhimento; QUIZ (pré-teste); alimentação 

complementar: papas doces e salgadas com a montagem das preparações e 

respectiva adequação da consistência; QUIZ (pós-teste); encerramento, com a 

revisão dos pontos pertinentes ao tema. O QUIZ continha doze afirmativas, 06 

sobre aleitamento materno e 06 sobre alimentação complementar, adaptadas da 

Estratégia Nacional Para a Alimentação Complementar Saudável (Enpacs), do 

Ministério da Saúde. Duas bolsistas realizaram o QUIZ, uma leu as afirmativas e 

a outra anotou os acertos e erros das afirmativas em formulário. Cada gestante 

recebeu dois pirulitos de papel, um na cor verde (resposta verdadeira) e 

outro vermelho (resposta falsa). No pré-teste, não houve 

explicação das respostas erradas, apenas no pós-teste, uma 

vez que as afirmativas apresentadas seriam abordadas no 

decorrer da oficina. Resultados: participaram da oficina 03 

gestantes, que no pré-teste tiveram 03 erros (afirmativas 4 e 6, sobre aleitamento 

materno; e 11, sobre alimentação complementar). No pós-teste, as afirmativas 

com respostas prévias erradas foram repetidas pela bolsista, detectando-se 

que uma participante persistiu nos erros. Conclusão: as gestantes apresentaram 

conhecimentos satisfatórios sobre o tema abordado e as dúvidas persistentes 

foram elucidadas ao final da oficina, demonstrando que a mesma alcançou êxito 

na proposta. 

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Básica; Alimentação Complementar; Gestantes

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. ENPACS: Estratégia 

Nacional Para Alimentação Complementar Saudável: Caderno Do Tutor / 

Ministério da Saúde, Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar – 

IBFAN Brasil. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 108p.: il. 

_______. Departamento de Atenção Básica, Ministério da Saúde. Estratégia 

amamenta e alimenta Brasil. 

______. Ministério da Saúde. 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. 

Feijão AR, Galvão MTG. Ações de educação em saúde na atenção primária: 

revelando métodos, técnicas e bases teóricas. Rev RENE. 2007;8(2):41–9. 

Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 9ª ed. 

São Paulo: Hucitec; 2006. 
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PO22 - INTRODUÇÃO DE ALIMENTOS COMPLEMENTARES ENTRE CRIANÇAS 

DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL.

Almeida CR 1; Sebastião LT 2; Pereira MCB 3; Domingues SMO 4; Nascimento EN 

4; 

1 - Faculdade de Medicina de Marília - Famema; 2 - Faculdade de Filosofia e 

Ciências da Unesp/Campus Marília; Marília/SP; 3 - Faculdade de Filosofia e 

Ciências da Unesp/Campus Marília; Marília/SP.; 4 - Secretaria Municipal de Saúde 

de Marília; Marília/SP; 

Introdução: O Passo 5 dos Dez Passos para uma alimentação saudável para crianças 

brasileiras menores de dois anos, preconiza que a alimentação complementar 

seja espessa (consistência pastosa) desde o início e oferecida de colher; 

gradativamente deve-se aumentar a consistência até chegar à alimentação da 

família1. A alimentação complementar deve prover todos os nutrientes e propiciar 

o exercício das funções alimentares do sistema estomatognático2. Objetivo: 

Analisar a consistência e época de introdução de alimentos complementares na 

alimentação de crianças menores de dois anos. Método: O estudo foi realizado 

em seis escolas municipais de educação infantil, por meio de questionários 

enviados para serem respondidos em casa pelas mães ou responsáveis pelos 

alunos. Resultados: Fizeram parte do estudo 189 crianças. A idade dos alunos 

variou de 4 a 23 meses, média de 12,7 meses. A idade dos respondentes variou 

de 15 a 45 anos, média de 28,6 anos. Do total de respondentes, 50 (26,5%) 

relataram o oferecimento de frutas batidas/liquidificada, sendo que 25 (50%) 

deles o fizeram antes dos seis meses de idade. A introdução de frutas peneiradas 

foi indicada por 49 (25,9%) participantes, sendo que 24 

(48,9%) deles indicaram idades menores que seis meses 

de idade. Com relação à comida de sal/papa salgada, 75 

(39,7%) respondentes disseram ter oferecido os alimentos 

batidos/liquidificados, sendo que 26 (34,7%) deles apontaram idades abaixo 

dos seis meses. O oferecimento desses alimentos peneirados foi informado por 

92 (48,7%) participantes e sua introdução antes dos seis meses ocorreu em 38 

(41,3%) deles. Conclusão: Os resultados mostraram que as recomendações do 

Ministério da Saúde relativas ao Passo 5 não vêm sendo seguidas. Tais achados 

evidenciam a necessidade de ações de educação em saúde voltadas a pais e 

profissionais de instituições educacionais com vistas à discussão das políticas 

públicas de saúde que tratam da alimentação infantil.

PALAVRAS-CHAVE: ação intersetorial; ; Fonoaudiologia;; nutrição da criança.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria 

de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Dez passos para uma 
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Ministério da Saúde, 2010; [citado 2016 Jun 20]. Disponível em: http://dab.saude.

gov.br/portaldab/biblioteca.php?conteudo=publicações/enpacs_10passos.pdf 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da criança: Nutrição Infantil. Aleitamento 

Materno e Alimentação Complementar Caderno de Atenção Básica nº23. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2009. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/
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PO23 - O DESAFIO DE CAPACITAR PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA, EM 

ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Brockveld LSM 1; 

1 - Prefeitura de Embu das Artes; 

Introdução: A Organização Mundial de Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (UNICEF) e o Ministério da Saúde do Brasil (MS) recomendam que 

a amamentação seja exclusiva nos primeiros seis meses de vida e complementada 

até dois anos ou mais, com a introdução de alimentos sólidos/semisólidos de 

qualidade e em tempo oportuno, o que resulta em inúmeros benefícios para a 

saúde das crianças em todas as etapas da vida1. 

Objetivos: Qualificar as ações de promoção do aleitamento materno e da 

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

de idade; 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) do município de Embu 

das Artes, SP. 

Metodologia: Oficinas multiprofissionais, com o máximo de 20 pessoas, com 

duração de 4 horas 

Resultados: Foram realizadas 37 oficinas, em 15 Unidades Básicas de Saúde, com a 

capacitação de 554 profissionais de saúde, o que significa 75% dos trabalhadores 

da atenção básica.

Conclusão: Há necessidade de investimento no conhecimento e atualização 

dos profissionais, unindo as equipes de saúde, considerando o saber de todos 

e construindo juntos, ações que possibilitem uma mudança 

de paradigma no atendimento integral do indivíduo e uma 

melhora na qualidade de vida de crianças e suas famílias. 

Referências: 

1 Departamento de Atenção Básica, Secretaria de Atenção à Saúde, Ministério da 

Saúde. Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar para crianças 

menores de dois anos: um guia para o profissional da saúde na atenção básica. 2a 

Ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2013 

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Básica; Aleitamento Materno; Alimentação 

Complementar
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PO24 - OFICINA SOBRE INTRODUÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

SAUDÁVEL VOLTADA ÀS GESTANTES ASSISTIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE, MACAÉ/RJ: RELATOS DE EXPERIÊNCIAS

Araujo IFL 1; Pinto DSO 1; Eliseu BV 1; Viana, MR 2; Almeida MFL 3; Capelli JCS 3; 

1 - Universidade Federal do Rio de Janeiro; 2 - Universidade Federal do Rio de 

Janeiro Macaé; 3 - Universidade Federal do Rio de Janeiro ; 

Introdução: A educação em saúde permite levar a população conhecimentos 

sobre diferentes temas necessários a melhoria da qualidade de vida da 

população. A utilização da oficina como uma técnica em educação em saúde, 

constitui-se em uma boa ferramenta que permite maior interação e aproximação 

com a população de assuntos que por muitas vezes são abstratos, como no 

caso da alimentação. Objetivo apresentar as impressões de uma equipe, sobre 

uma oficina em alimentação complementar adequada e oportuna, voltada às 

gestantes usuárias de uma unidade básica de saúde da Estratégia de Saúde da 

Família de Macaé. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa qualitativa, por meio 

de relatos de experiência, com uma equipe composta por 05 alunos (02 bolsistas 

e 3 voluntários) e 04 professoras, utilizando-se duas questões norteadoras: 

Qual foi a contribuição da oficina para o público sujeito da intervenção? Qual 

foi a contribuição da oficina para o seu aprimoramento profissional e pessoal? 

Resultados: Observou-se que a maioria dos participantes relatou ser a oficina 

uma importante ferramenta para elucidar dúvidas, mostrando-se uma grande 

facilitadora de aprendizado e fazendo com que as próprias mães sejam 

multiplicadoras de conhecimento. A oficina se mostrou também enriquecedora 

para a equipe tanto no âmbito profissional quanto no 

pessoal com a aproximação e a participação ativa das mães 

e gestantes durante a oficina, apesar do acanhamento inicial 

e da falta de interesse de parte dos funcionários da unidade 

básica. Conclusão: segundo os relatos da equipe, a oficina foi satisfatória uma 

vez que foi possível trabalhar de forma prática o conteúdo proposto, sendo a 

atividade enriquecedora para ambas as partes.

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; Alimentação Complementar, ; Gestantes

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. ENPACS: Estratégia 
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Ministério da Saúde, Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar – 

IBFAN Brasil. – Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 108p.: il. 

_______. Departamento de Atenção Básica, Ministério da Saúde. Estratégia 

amamenta e alimenta Brasil. 

______. Ministério da Saúde. 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. 

Feijão AR, Galvão MTG. Ações de educação em saúde na atenção primária: 

revelando métodos, técnicas e bases teóricas. Rev RENE. 2007;8(2):41–9. 
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PO25 - ORIENTAÇÃO EM DIETA APÓS O DESMAME PARA PACIENTES 

ESPECIAIS SOB A ÓTICA NUTRICIONAL E DO DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 

ESTOMATOGNÁTICO.

Souza AMPA 1; Silva AA 2; Boos FMJ 3; Cardozo BG 4; Campregher M 4; 

1 - DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA - UNIVERDIDADE REGIONAL DE 

BLUMENAU – FURB – BLUMENAU/SC.; 2 - UNIVERDIDADE REGIONAL DE 

BLUMENAU – FURB – BLUMENAU/SC.; 3 - DEPARTAMENTO DE FISIOTERAPIA 

- UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU- FURB- BLUMENAU/SC.; 4 - 

UNIVERDIDADE REGIONAL DE BLUMENAU – FURB – BLUMENAU/SC.; 

A Universidade Regional de Blumenau tem um projeto de extensão que atua 

interdisciplinarmente na atenção à saúde materno infantil, com foco em bebês 

com necessidades especiais. Atuam no projeto docentes e discentes dos cursos 

de odontologia, nutrição, fisioterapia e psicologia. Na atualidade as crianças 

mastigam cada vez menos porque muito cedo utilizam mamadeiras, papinhas e 

alimentos cada vez mais triturados, o que facilita a ingestão sem a necessidade 

de mastigar¹. A consistência inadequada dos alimentos compromete a ingestão 

adequada de nutrientes pela criança¹. O objetivo deste trabalho é apresentar 

as orientações dadas em relação à dieta do bebê com necessidades especiais 

após o aleitamento exclusivo, com a finalidade de estimular o desenvolvimento 

nutricional e do sistema estomatognático saudáveis. Os bebês com necessidades 

especiais vêm para avaliação acompanhados por seus responsáveis, encaminhados 

pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE). Após a realização 

da anamnese interdisciplinar os bebês são pesados, medidos e examinados. 

Orientações são dadas em relação à qualidade, consistência 

e preparo dos alimentos. Os responsáveis apresentam 

interesse nas orientações dadas e, se as mesmas forem 

seguidas, teremos um melhor desenvolvimento dos bebês, 

uma boa evolução durante o crescimento e melhora da expectativa de vida. 

Conclui-se que o trabalho interdisciplinar possibilita a discussão sobre a dieta 

dos bebês avaliados, e uma orientação voltada para o melhor desenvolvimento 

do sistema estomatognático, bem como uma nutrição adequada. 

1. PLANAS, P. Reabilitação Neuroclusal. 2a Ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara 

Koogan, 1997. 

2. PAHO/WHO. Guiding principles for complementary feeding of the breastfed 

child. Division of Health Promotion and Protection. Food and Nutrition Program. 

Pan American Health Organization/ World Health Organization. Washington/

Geneva; 2003. 

PALAVRAS-CHAVE: bebês; nutrição; sistema estomatognático
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PO26 - ORIENTAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NO COTIDIANO 

DOS ACS

ARAUJO, K.L. 1; 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR; 

Trata-se de um relato de experiência sobre matriciamento em alimentação 

complementar para agentes comunitários de saúde de uma USF de Salvador-

Bahia. A demanda foi levantada pela enfermeira e a atividade de atualização no 

tema foi solicitada à nutricionista do NASF. Ao participar da reunião de equipe 

para pactuação da ação junto as ACS as mesmas referiram não ter interesse 

na proposta, no entanto, se comprometeram a participar da atividade. No dia 

da ação o humor de algumas parecia desfavorável à atividade e a facilitadora 

problematizou a viabilidade de continuar a execução da proposta, ao que 03 

ACS foram a favor de manter e 02 foram contra - mas apesar de serem liberadas 

da atividade pela nutricionista, se mantiveram no local ouvindo a discussão, 

mas sem implicação no debate. Foram discutidos os esquemas de alimentação 

complementar para crianças amamentadas e não amamentadas. Ao final, a 

nutricionista fez uma escuta sobre a validade da atividade, ao que as 03 ACS 

que se mostraram interessadas desde o início afirmaram ter sido produtiva, 

enquanto as 02 ACS que não gostariam de ter participado da atividade proposta 

expuseram que consideram as orientações estéreis no cotidiano das famílias. 

Com isso, ampliou-se o debate com a concordância das demais colegas, de que 

via de regra, as orientações sobre o tema não são consideradas pelas famílias 

por não serem viáveis no mundo da vida que é pautado por prioridade financeira 

no tocante a escolha de alimentos a serem adquiridos e 

horários de trabalho que segundo as mães inviabilizam a 

aceitação e adesão às orientações prestadas pela equipe 

de saúde. A contextualização da temática na realidade 

comunitária associada a problematização do cuidado em saúde a partir das 

colocações feitas pelas ACS é que foi o ápice desse encontro profissional que 

passou a ser enriquecedor para todas as participantes. 

PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR; AGENTE COMUNITÁRIO 

DE SAÚDE; PROCESSO DE TRABALHO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Guia alimentar para 

crianças menores de 2 anos / Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana 

da Saúde. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2005. 152 p.: il. – (Série A. 

Normas e Manuais Técnicos)
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PO27 - PADRÃO ALIMENTAR DE CRIANÇAS DE ZERO À DOIS ANOS DE IDADE 

ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PORTO 

ALEGRE/RS

Rosa SF 1; Scheeren HB 1; 

1 - UBS Restinga/SMS/PMPA; 

O consumo alimentar na infância está intimamente associado ao perfil de saúde 

e nutrição. Para Jones 2003, a promoção da alimentação complementar tem o 

potencial de prevenir 6% da mortalidade em crianças menores de cinco anos. 

Objetivo: Caracterizar o padrão de consumo alimentar das crianças de zero à 

dois anos atendidas na Unidade Básica de Saúde Restinga. Método: Abordagem 

qualiquantitativa dos marcadores de consumo alimentar do dia anterior à 

entrevista realizada entre Novembro de 2013 à Junho de 2014. Resultados: Foram 

efetuadas 678 entrevistas onde 78,43% das crianças consumiram leite materno, 

20,43% fórmulas lácteas e 26,75% leite de vaca (dessas, 20,69% eram menores de 

um ano), 13,9% das crianças utilizaram leite materno concomitantemente ao leite 

de vaca e 11,95% à fórmula láctea. A prevalência de aleitamento materno exclusivo 

em crianças menores de quatro meses foi de 63,34% e em menores de seis meses 

52,21%. Consumiram bolachas 29,43%, açúcar e/ou mel 16,06%, gelatina 15,43%, 

refrigerantes 11,62%, iogurtes 13,43%, salgadinhos 8,31% e farináceos com adição 

de açúcar 2%. Entre as crianças maiores de seis meses (que representaram 41,15% 

da amostra), 94,68% consumiram água ou chá, 83,18% frutas, 93,25% comida de 

panela, sendo 83,87% leguminosas, 81,37% carnes ou ovos e 78,25% verduras e/ou 

legumes. Conclusão: Os marcadores de consumo alimentar superaram a meta do 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional que é de 80%, 

excetuando-se o de verduras e/ou legumes. É preocupante 

o elevado consumo de açúcar nesta faixa etária. Em parte, 

este comportamento reflete ainda os conceitos e práticas 

ultrapassados preconizados durante muito tempo pelos próprios profissionais de 

saúde. 

Referências Bibliográficas: 

Ministério da Saúde. Manual de Implantação Amamenta e Alimenta Brasil. 

Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde. Brasília: Ministério da 

Saúde; 2013.

PALAVRAS-CHAVE: alimentação complementar; saúde; consumo
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PO28 - PRÁTICAS ALIMENTARES E ESTADO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS 

MENORES DE DOIS ANOS

Pimentel SQ 1; Palombo CNT 1; Kurihayashi AY 1; Fujimori E 1; Borges ALV 1; 

1 - Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 

Introdução: Alimentação nos primeiros anos de vida tem repercussão na saúde 

da criança a curto e longo prazo(1), mas afeta notadamente o estado nutricional. 

Objetivo: Avaliar práticas alimentares e sua relação com estado nutricional 

de crianças menores de dois anos. Método: Estudo transversal, conduzido em 

município de pequeno porte de São Paulo com amostra de 301 crianças <2anos, 

cadastradas em Unidades Básicas de Saúde (UBS). Recordatório alimentar de 24h 

foi obtido por entrevista com mães, categorizado de acordo com marcadores do 

Sistema Nacional de Vigilância em Alimentação e Nutrição(2). Verificou-se peso/

estatura das crianças e obtiveram-se índices antropométricos peso-idade (P/I), 

estatura-idade (E/I) e Índice de Massa Corporal-idade (IMC/I). Estado nutricional 

foi classificado em adequado ou inadequado(3). Realizou-se análise bivariada 

com o software Stata e empregou-se teste qui-quadrado, com significância 

de 5%. Resultados: Das 301 crianças avaliadas, 128 eram <6meses. Dessas, 18% 

não receberam leite materno no dia anterior à entrevista e quanto ao estado 

nutricional, constatou-se inadequação de 33% P/I, 26% IMC/I e 17% E/I. Das 173 

crianças de 6 a 24meses, menos da metade recebeu leite materno no dia anterior 

à entrevista (47%); 14% não recebeu comida de sal; 53% consumiu alimento 

ultraprocessado; 24% não consumiu café da manhã; 13% não jantou e 8% não 

almoçou. Observou-se inadequação do estado nutricional em 32%, 25% e 13% das 

crianças, segundo índices antropométricos E/I, P/I e IMC/I, 

respectivamente. Não se constatou associação significativa 

entre consumo alimentar e estado nutricional das crianças. 

Conclusões: Apesar de não ter sido observada associação 

entre práticas alimentares e estado nutricional, destacam-se elevados percentuais 

de práticas alimentares não saudáveis e estado nutricional inadequado. os 

resultados apontam para a importância dos profissionais de saúde incorporarem 

o aconselhamento nutricional como prática efetiva na rotina dos serviços de 

saúde, com vistas à promoção da saúde infantil.

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição infantil; Saúde da criança; Crescimento Infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.Victora CG et al. Maternal and child 

undernutrition: consequences for adult health and human capital. Lancet. 2008; 

371:340-70. 

2.Brasil. Ministério da Saúde. Orientações para avaliação de marcadores de 

consumo alimentar na atenção básica. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 

3.Brasil. Ministério da Saúde.Orientações para a coleta e análise de dados 

antropométricos em serviços de Saúde: Norma Técnica do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional – SISVAN Brasília: 2011. 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

57

PO29 - PRÁTICAS ALIMENTARES EM CRIANÇAS ATÉ 12 MESES DE IDADE NO 

MUNICÍPIO DE TRÊS COROAS, RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

TERRAZZAN AC 1; CLASEN, IL 2; 

1 - IEP - HOSPITAL MOINHOS DE VENTO; 2 - PREFEITURA MUNICIPAL TRÊS 

COROAS; 

Introdução: A alimentação complementar deve iniciar aos 6 meses de vida e 

contemplar alimentos nutritivos, enquanto alimentos como refrigerantes, 

achocolatados, etc, não são recomendados. Objetivos: Identificar consumo de 

alimentos inadequados no primeiro ano de vida no município de Três Coroas-RS, 

Brasil. Metodologia: Estudo Transversal, cuja coleta de dados foi realizada durante 

a primeira fase da Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomelite, no dia 15 

de agosto de 2015, por meio de entrevista realizada por profissionais previamente 

capacitados para aplicar questionário estruturado, aos acompanhantes de 

crianças menores de um ano de idade, que compareceram aos postos de 

vacinação e aceitaram participar da pesquisa, assinando o TCLE. Aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa sob número1.204.295. Análise estatística constou 

de média±DP, frequência e percentual. Resultados: Foram entrevistadas 69 

mães. A média de idade materna foi 27±6,6 anos e de idade das crianças foi 

7±3 meses. Prevalência de aleitamento materno no momento da pesquisa foi de 

60,9% (n=42). Mamadeira fazia parte da rotina de 76,8% das crianças, sendo que 

48,5% (n=33) das crianças recebiam chá, 30,4% (n=21) recebiam leite de vaca, 

2,9% (n=2) recebiam bebida de soja, 4,3% (n=3) recebiam leite de vaca com 

achocolatado, 2,9%(n=2) recebiam refrigerante e 33% (n=23) recebiam fórmula 

infantil. Conclusão: nossos resultados, embora apresentem 

dados não satisfatórios, estão de acordo com a literatura, 

no que tange a inadequação das práticas alimentares de 

lactentes, bem como a baixa prevalência de aleitamento 

materno. A partir dos achados será possível construção de estratégias para 

apoiar, promover e proteger a amamentação e a alimentação primeira infância. 

PALAVRAS-CHAVE: alimentação complementar; leite materno; leite de vaca

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: CAETANO, MC. ET AL. Alimentação 

complementar: práticas inadequadas em lactentes.J Pediatr. 2010.86:196-201 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde da criança : aleitamento materno e alimentação 

complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 

de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015 

TERRAZZAN, AC; BASTIAN,D. Tempo de aleitamento materno e os fatores de 

risco 

para o desmame precoce. Nutrire.2015.40:278-286 

ARANTES, CIS. ET AL. Aleitamento materno e práticas alimentares de crianças 

menores de seis meses em Alfenas, Minas Gerais. Rev. Nutr. 2011. 24:421-429 

VARGAS, V. S.; SOARES, M. C. F. Characteristics of precocious complementary 

feeding in children from a city in southern Brazil. Nutrire. 2012. 37: 269-280
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PO30 - PRÁTICAS DE ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR ENTRE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS POR PNEUMONIA

PINA JC 1; MORAES SA 2; FURTADO MCC 2; SALDAN PC 3; LIMA MM 1; MELLO 4; 

1 - Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina; 

2 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo; 3 - 

Departamento de Nutrição da Universidade Estadual do Centro-Oeste; 4 - Escola 

de Enfermagem de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo; 

Introdução: Os fatores nutricionais desempenham importante papel na 

morbimortalidade infantil (1). Em relação à pneumonia, o aleitamento materno e 

a alimentação complementar oportuna configuram-se como fatores de proteção 

para a ocorrência e gravidade da doença (2-3). 

Objetivo: Caracterizar as práticas relativas ao aleitamento materno e à alimentação 

complementar, em crianças menores de cinco anos de idade hospitalizadas por 

pneumonia. 

Método: Estudo descritivo, transversal, com abordagem quantitativa, realizado 

em um município do interior paulista. Participaram do estudo 345 crianças 

menores de cinco anos de idade, hospitalizadas por pneumonia adquirida na 

comunidade. Os dados foram coletados por meio de um questionário pré-

codificado e analisados mediante estatística descritiva. 

Resultados: Vinte e quatro crianças (6,98%) nunca foram amamentadas. Em 

relação ao tipo de aleitamento até 6 meses, verificou-se: aleitamento materno 

exclusivo em 34 (9,88%) crianças, aleitamento materno predominante em 68 

(19,77%) crianças, aleitamento misto em 218 (63,37%) crianças e aleitamento 

artificial em 24 (6,98%) crianças. Para o tempo de aleitamento 

materno (em meses), a variável foi categorizada de acordo 

com seus tercis de distribuição, obtendo-se: 0,1-3,3 meses 

= 127 (36,92%); 3,31-8,6 meses = 94 (27,33%); e >8,6 meses 

= 99 (28,78%). No que concerne à alimentação complementar, a mesma ainda 

não havia sido introduzida para 43 (13,27%) crianças com idade ≥ 6 meses no 

momento da coleta de dados. Além disso, fora introduzida: antes dos 6 meses 

para 156 (48,15%) crianças, aos 6 meses para 99 (30,56%) crianças e após os 6 

meses para 26 (8,02%) crianças. 

Conclusão: Observou-se baixa prevalência de aleitamento materno exclusivo até 

6 meses e alta prevalência de desmame precoce. A introdução de alimentação 

complementar antes dos 6 meses também foi frequente, provavelmente devido 

ao elevado número de crianças desmamadas precocemente. Os resultados do 

estudo sinalizam baixa adesão às boas práticas de alimentação da criança, em 

uma população infantil hospitalizada por pneumonia.

PALAVRAS-CHAVE: alimentação complementar; aleitamento materno; pneumonia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Barros FC, Victora CG, Scherpbier R, Gwatkin 

D. Socioeconomic inequities in the health and nutrition of children in low/middle 

income countries. Rev Saude Publica. 2010;44(1):1-16. 

2. Jackson S, Mathews KH, Pulanic D, Falconer R, Rudan I, Campbell H, et al. Risk 

factors for severe acute lower respiratory infections in children – a systematic 

review and meta-analysis. Croat Med J.. 2013;54(2):110-21. 

3. Walker CL, Rudan I, Liu L, Nair H, Theodoratou E, Bhutta ZA, et al. Global 

burden of childhood pneumonia and diarrhoea. Lancet. 2013;381(9875):1405-16.



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

59

PO31 - PRÁTICAS DE ALIMENTAÇÃO INFANTIL NA REDE BÁSICA DE SAÚDE 

DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES.

Relvas, GRB 1; Venancio, SI 2; 

1 - Programa de Pós Graduação em Nutrição em Saúde Pública da Faculdade de 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo.; 2 - Instituto de Saúde de São Paulo; 

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno exclusivo (AME) até os 6 meses e a 

introdução da alimentação complementar saudável em tempo oportuno têm uma 

repercussão favorável para a saúde da criança, benefícios esses que se estendem 

desde a infância até a vida adulta. OBJETIVO: Descrever as práticas alimentares 

de crianças menores de 1 ano acompanhadas nas UBS de Embu das Artes-SP. 

METODOLOGIA: Estudo transversal. Entrevistou-se mães de crianças menores de 

1 ano atendidas nas 13 UBS urbanas do município no período de junho a setembro 

de 2015. Foram coletados dados sociodemográficos e de consumo alimentar das 

crianças nas últimas 24horas. Os indicadores de amamentação e alimentação 

complementar (AC) analisados se basearam nos Marcadores de Consumo 

Alimentar propostos pelo Ministério da Saúde. RESULTADOS: Participaram 561 

crianças menores de 1 ano. Entre os menores de 6 meses (n=363) a prevalência 

de AME foi de 52%. Para as crianças entre 6 e 12 meses (n=198) o percentual de 

amamentação continuada foi de 70%. A prevalência dos indicadores de AC para 

a faixa entre 6 a 9 meses: a) introdução de alimentos (frequência adequada) 

28%; b) adequação da AC (frequência adequada e diversidade mínima) 6%. Para 

a faixa 6 a 12 meses: a) frequência e consistência adequadas 58%; b) diversidade 

alimentar mínima 37%; c) adequação da AC (frequência e consistência adequadas 

e diversidade mínima) 26%. A prevalência do consumo de alimentos ricos em 

ferro e vitamina A foi de 68% e 71% respectivamente; e do consumo de alimentos 

ultraprocessados 43%. CONCLUSÃO: Apesar de situação mais favorável nos 

indicadores de amamentação, verificou-se inadequação das práticas de AC no 

município. Evidenciou-se a importância da continuidade de investimento em 

capacitação profissional e ações para a promoção e apoio às práticas alimentares 

saudáveis na primeira infância.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Alimentação Complementar; Saúde 

Infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1) BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Orientações para avaliação 

de marcadores de consumo alimentar na atenção básica [recurso eletrônico]. 

Brasília: Ministério da Saúde; 2015. 

2) Brockveld, LSM. Promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na 

última década (2002-2012) no município de Embu das Artes, SP: um estudo de 

caso. [dissertação]. São Paulo: Secretaria de Estado de Saúde, Instituto de Saúde, 

Programa de Pós-Graduação; 2013. 

3) Rollins, NC. Why invest, and what it will take to improve breastfeeding practices? 

Lancet. 2016 Jan; (387): 491-504. 

4) Victora, Cesar G et al. Breastfeeding in the 21st century: epidemiology, 

mechanisms, and lifelong effect. Lancet. 2016 Jan; (387): 475-490.
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PO32 - PRESCRIÇÃO DE FÓRMULAS INFANTIS DURANTE A INTERNAÇÃO 

HOSPITALAR: COMPARAÇÃO ENTRE HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS NA 

CIDADE DE SANTA MARIA, RS

Weschenfelder AJ 1; Arruda GT 2; Barreto SC 1; Morin VL 1; Pivetta HMF 1; Braz 

MM 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 2 - Universidade Federal de Santa Maria ; 

Introdução: O aleitamento materno (AM) é a prática mais preconizada até os 

seis meses de vida da criança, por proporcionar que todo aporte nutricional e 

energético seja suprido, garantindo um desenvolvimento saudável.1 Apesar dos 

benefícios proporcionados pelo AM, muitos bebês tornam-se impossibilitados de 

receber o leite materno, o que leva à aderência às fórmulas infantis (FI). Porém, 

embora sejam a melhor forma de alimentação quando a criança possui alergia ao 

leite materno, muitas vezes, as FI são prescritas de forma indiscriminada, o que 

pode induzir ao desmame precoce.2, 3 Objetivo: Comparar a prescrição de FI 

durante o período de internação hospitalar entre hospitais públicos e privados. 

Descrição metodológica: Pesquisa quantitativa transversal, exploratória e 

descritiva. A coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas com mulheres, 

mães de crianças de 0 a 2 anos de idade, residentes de Santa Maria, RS. O 

questionário utilizado foi elaborado pelos pesquisadores e validado para a 

pesquisa. As variáveis de interesse foram: idade materna, prematuridade infantil, 

hospital em que a criança nasceu e se esta saiu do hospital com prescrição de FI. 

Os dados foram analisados pela estatística descritiva. Resultados: Participaram 

do estudo 857 mães residentes de Santa Maria-RS, com média de idade de 28,28 

± 7,09 anos. Destas, 569 (66,39%) realizaram o parto em 

hospitais públicos e 288 (33,61%) em hospitais privados, 

sendo que 246 (28,7%) receberam prescrição de FI durante 

a internação hospitalar. Dentre estas, 109 (44,3%) receberam 

em hospitais públicos, 137 (55,7%) em hospitais privados e 99 (40,24%) tiveram 

bebês prematuros. Conclusão: A partir dos resultados, constatou-se alta taxa de 

prescrição de FI, com prevalência em hospitais privados. Diante disso, salienta-se 

a necessidade de promoção do AM para se evitar o desmame precoce e o uso 

indiscriminado de FI, principalmente em hospitais privados.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; leite; promoção da saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. World Health Organization (WHO). Regional 

Office for the Americas. Indicators for Assessing Infant and Young Child Feeding 

Practices. Washington. 2008. 

2. Gamboaa KAB, Nutab SGW, Melob RAC, Guzmánc MA, Quezadab MA. 

Asociación entre los patrones alimentarios durante el primer año de vida y alergia 

alimentaria en lactantes. Arch Argent Pediatr. 2012; 110(5):375-381. 

3. Goulart RMM, Bricarello LP. Fórmulas lácteas infantis e sua utilização em 

crianças menores de 12 meses. Pediatr. Mod. 2000; 36(8).
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PO33 - PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DO USO DOS MARCADORES DE 

CONSUMO ALIMENTAR PARA MENORES DE DOIS ANOS NA ATENÇÃO BÁSICA 

DE PORTO ALEGRE: DADOS PRELIMINARES.

BK, Annelise 1; Stein, CLS 2; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Porto Alegre; 2 - 

Secretaria Municipal de Saúde,Prefeitura Municipal de Porto Alegre; 

INTRODUÇÃO 

Os Marcadores de Consumo Alimentar são ferramentas do Sistema de Vigilância 

Alimentar e Nutricional para possibilitar o diagnóstico do padrão alimentar da 

população(1). A implantação do eSUS-AB na rede de atenção básica em saúde 

do município de Porto Alegre possibilitou o preenchimento da ferramenta. 

OBJETIVO 

Apresentar os dados preliminares do preenchimento do formulário pelas equipes 

de saúde. 

MÉTODO 

A obrigatoriedade de preenchimento do formulário por todas as unidades de 

saúde do município durante os atendimentos de crianças até dois anos, ocorreu 

a partir de 01 de julho de 2016. Considerando que até momento não existem 

relatórios deste formulário, os dados foram coletados manualmente. 

RESULTADOS 

Até o envio deste trabalho, obteve-se as informações apenas das segundas-feiras 

do mês de julho, totalizando 253 registros dos 1434 realizados ao longo do mês 

de implantação. O resultado desta amostra indica 58% de aleitamento materno 

exclusivo (AME) em menores de seis meses, 15% em 

aleitamento materno predominante, e 27% em aleitamento 

materno misto. Apenas 6% dos bebês não estavam em 

aleitamento materno. Em relação às crianças entre 6 e 23 

meses, 56% seguiam alimentando-se de leite materno; a maioria consumiu frutas 

e comidas de panela no dia anterior e 23,6% consumiu bebida adoçada. 

CONCLUSÃO 

Ainda que os dados sejam preliminares, os resultados indicam um número 

elevado de registros ao longo do mês de implantação, uma taxa de AME superior 

à média encontrada em pesquisas anteriores(2). No entanto, a prevalência de 

amamentação em maiores de seis meses ainda é baixa, e o consumo de alimentos 

ultraprocessados precisa ser desestimulado desde muito cedo. A partir destas 

informações, será possível desenvolver um trabalho focado na melhoria de 

hábitos e medir o impacto das ações em saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Marcadores de Consumo Alimentar; Aleitamento Materno; 

Vigilância Alimentar e Nutricional

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Orientações para avaliação 

de marcadores de consumo alimentar na atenção básica [recurso eletrônico]. 

Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Ações Programáticas e Estratégicas. II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento 

Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal. Brasília : 

Ministério da Saúde, 2009
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PO34 - PROMOVENDO A FORMAÇÃO DE HÁBITOS ALIMENTARES SAUDÁVEIS 

NA INFÂNCIA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Sales GS 1; Nolêto FCM 2; Cornelio TF 3; Henrique ULR 3; Cunha MVB 3; Lopes 

LSO 1; 

1 - Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas – FESPP; 2 - SEMUS/Palmas; 

3 - Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas/ FESPP; 

Introdução: Crianças que deixam de ser amamentadas nos primeiros meses de vida 

e recebem alimentos não saudáveis ao invés dos alimentos caseiros e regionais, 

são prejudicadas na formação de hábitos alimentares saudáveis, favorecendo o 

aparecimento de doenças na infância. Objetivo: Orientar quanto a introdução da 

alimentação complementar. Métodos: Trata-se de um relato de experiência de 

caráter descritivo com abordagem qualitativa. Foi realizada atividade educativa 

promovendo hábitos de vidas saudáveis para crianças menores de 2 anos 

com foco em pais e cuidadores, no CMEI Sonho Encantando no município de 

Palmas. Foi ministrada uma roda de conversa com exibição de vídeo sobre os 10 

passos da Alimentação Saudável para crianças menores de 2 anos, abordando 

a alimentação complementar e a importância da família na construção de 

bons hábitos na infância. Essa atividade foi realizada em formato de roda de 

conversa com pais e cuidadores onde eles expressaram suas opiniões, duvidas 

ou questionamentos. Resultados: Percebeu-se que as atividades realizadas 

atenderam às demandas com a adesão e participação dos pais e cuidadores, 

contribuindo para aprofundar os conhecimentos, estimulando a reflexão crítica 

sobre os temas de forma dialogada e interativa, sendo possível identificar algumas 

dificuldades na introdução da alimentação complementar, 

em função de hábitos alimentares construídos pela família. 

As orientações auxiliaram os responsáveis quanto às 

escolhas alimentares saudáveis, preparo adequado dos 

alimentos e esclarecimento de dúvidas mais comuns, visto que os hábitos da 

família influenciam diretamente naqueles adquiridos pelas crianças. Conclusão: A 

orientação dos responsáveis se faz necessária para que boas escolhas e hábitos 

saudáveis sejam adquiridos pela criança, pois esses hábitos são reflexos dos 

costumes familiares.

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Complementar; Alimentação Saudável; 

Educação em Saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Guia alimentar para 

crianças menores de 2 anos/ Ministério da Saúde, Organização Pan-Americana 

da Saúde. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010. 152 p.: il. – (Série A. 

Normas e Manuais Técnicos).



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

63

PO36 - UM NOVO OLHAR SOBRE A INTRODUÇÃO ALIMENTAR: ENTENDA O 

MÉTODO BABY-LED WEANING

Deslandes FS 1; Barbosa CLS 2; 

1 - UNIS- VARGINHA; 2 - Hospitak das Clínicas da Universidade Federal do 

Triângulo Mineiro; 

Baby-led weaning (BLW) significa desmame guiado pelo bebê. É uma abordagem 

baseada na prontidão do lactente para receber alimentos sólidos, ou seja, ele 

decide quando, o que, e quanto vai comer durante uma refeição. Tal abordagem 

se faz necessária, porque lactentes eutróficos são capazes de iniciar a introdução 

alimentar com sólidos, desde que sejam supervisionados pelos pais ou cuidadores, 

promovendo autonomia e expondo-os a uma variedade de alimentos. O objetivo 

do estudo foi elaborar um referencial teórico para os profissionais de saúde em 

relação o benefício do BLW para a saúde da criança. Trata-se de uma revisão 

narrativa, onde foi selecionado quatorze artigos internacionais e nove nacionais, 

um manual nacional online, cinco literaturas brasileiras e uma internacional. 

Mediante os estudos observou-se que esse método ainda não foi cientificamente 

aprovado, contudo os mesmos apresentam benefícios para a criança entre 

eles a participação ativa do lactente durante as refeições, o que favorece o 

desenvolvimento natural, e a alimentação em livre demanda juntamente com 

o leite materno. É uma ótima escolha para quem opta por uma alimentação 

participativa, porém, atualmente os familiares não tem um acompanhamento 

adequado dos profissionais, e estes precisam ser treinados para orientar de 

forma consciente e segura. 

PALAVRAS-CHAVE: Baby-led weaning; Introdução 

Alimentar; Alimentação Participativa

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Arden MA, Abott RL. Experiences of baby-led 

weaning: trust, control and renegotiation. Maternal e Child Nutrition, Sheffield, 

2014. Disponível em.DOI:10.1111/mcn.12106.Acesso: 23 set.2015. Cameron SL, Heath 

AL, Taylor RW. Heathcare professionals and mothers knowledge of, attitudes to 

and experiences with, Baby-Led Weaning: a content analysis study. BMJ Open, 

[S.l.], vol.2, out.2012. Disponível em. DOI:10.1136/bmjopen-2012-001542.Acesso 

em: 25.ago.2015. Ramos M, Stein LM. Desenvolvimento do comportamento 

alimentar infantil. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v.76, p.229-237, 2000. 

Disponível em.Acesso em: 22 jul.2015. Rapley G, Murkett T. Baby-lead weaning: 

Helping your baby to love good food. 1 ed. Gra-Bretanha: Vermilion, 2008. Brasil. 

Ministério da Saúde. Saúde da criança: Nutrição Infantil. Brasília, 2009. 75 p. 
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PO37 - WORKSHOP “PRINCIPAIS DIFICULDADES NA ALIMENTAÇÃO DE 

CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS”: RELATO DE EXPERIÊNCIA

GAIEVSKI EHS 1; SCHMATZ AP 2; LOBO AR 3; 

1 - Universidade Federal da Fronteira Sul; Empresa Alimente Saúde.; 2 - Prefeitura 

municipal Francisco Beltrão; Empresa Alimente Saúde.; 3 - Faculdades Ponta 

Grossa/PR; Secretaria Municipal de Educação, Piraí do Sul/PR.; 

Introdução: Apesar do aleitamento materno trazer benefícios à saúde da mãe e da 

criança, são necessárias políticas públicas e projetos elaborados por profissionais 

de saúde para evitar o desmame precoce e introdução alimentar inadequada. 

Tais iniciativas podem ser realizadas com baixo custo por pequenos grupos 

de profissionais motivados e engajados com a causa. Objetivos: Identificar os 

principais desafios alimentares para crianças menores de 2 anos no município 

de Ponta Grossa – PR e posteriormente, oferecer um workshop abordando a 

problemática, com ideias e soluções para a família e cuidadores. Métodos: 

Utilizando-se das redes sociais, foram levantadas 10 principais dificuldades na 

amamentação e nutrição complementar de famílias de Ponta Grossa/PR; com 

essas informações foi organizado um workshop, de 3 horas, por dois nutricionistas 

e uma fonoaudióloga, abordando ideias e soluções para estas dificuldades. 

Resultados: Após a divulgação pelas redes sociais o evento recebeu 101 pré-

inscrições, dentre as quais foram confirmadas 60. Todas as dificuldades puderam 

ser debatidas, de modo que o conhecimento, estratégias e informações fossem 

esclarecidas para aplicação durante a rotina de mães, pais e filhos. Ao final das 

atividades, foi oferecido um questionário com perguntas abertas e possibilidade 

de nota de 0-10 para avaliação do conteúdo, dos 

profissionais e do desenvolvimento do evento, chegando a 

uma média final de 9,7. Conclusão: Nessa experiência, pôde-

se contribuir de forma independente para o fortalecimento 

do aleitamento materno e da introdução alimentar adequada junto à famílias que 

apresentavam dificuldades nessas fases.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Introdução alimentar; Alimentação infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Neville MC, et al. Lactation and Neonatal 

Nutrition: Defining and Refining the Critical Questions. J Mammary Gland Biol 

Neoplasia. 2012: 17: 167–188. 

Verduci E, et al. Epigenetic Effects of Human Breast Milk. Nutrients 2014: 6: 1711-

1724. 

Virudachalam S, et al. Quantifying parental preferences for interventions designed 

to improve home food preparation and home food environments during early 

childhood. Appetite. 2016: 98: 115–124. 
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PO38 - “CRESCER COM SAÚDE”, UMA EXPERIÊNCIA DE EDUCAÇÃO 

NUTRICIONAL EM UMA CRECHE DO MUNICÍPIO DE MUQUI-ES.

Araujo CZ 1; Conceição LL 1; Giro ML 2; Lacerda MA 1; 

1 - Prefeitura Municipal de Muqui; 2 - Prefitura Municipal de Muqui; 

Diante da compreensão da escola como espaço privilegiado para práticas de 

promoção de saúde e prevenção de doenças estão previstos no PNAE e no PSE 

ações de educação alimentar e nutricional. Este projeto insere-se nesta perspectiva 

e tem como objetivo a garantia do direito a uma alimentação mais saudável pela 

promoção destas ações para 65 crianças de 0 a 3 anos que freqüentam a creche 

Pingo de Gente localizada no Município de Muqui/ES. Para consecução deste 

objetivo foram realizadas diversas atividades de educação nutricional com as 

crianças durante o período de março a junho de 2016. E executou-se a avaliação 

nutricional onde foram constatados que 51% apresentavam excesso de peso, de 

acordo com o IMC/I, ciente do risco destes dados, procedeu-se em alterações na 

oferta da alimentação escolar, tais como: evolução na consistência de alimentos 

pastosos para em pedaços referentes as crianças de 6 meses a 1 ano; restrição de 

oferta alimentar fora dos horários estipulados; inserção do Dia da Fruta com maior 

oferta de frutas em um dia na semana; porcionamento das refeições das crianças 

de acordo com a idade, diminuindo o desperdício nos pratos e a quantidade 

de gêneros utilizados por dia. Além das ações diretas sobre a oferta alimentar 

foram realizadas 07 reuniões com funcionários e pais sobre alimentação saudável 

onde foram discutidas e planejadas atividades de educação nutricional a serem 

realizadas com as crianças. Com base neste planejamento foram desenvolvidos 

teatro de fantoches, músicas e exibição de vídeo e atividade 

de pintura. Ao final desta etapa ocorreu uma nova avaliação 

nutricional nas crianças verificando a permanência da 

porcentagem de excesso de peso, porém os objetivos do 

projeto foram alcançados com a mudança de hábitos na alimentação efetivada 

pela inserção de frutas e verduras no cotidiano das crianças e da retirada de 

produtos industrializados na creche.

PALAVRAS-CHAVE: Creche; Alimentação Complementar; Educação Nutricional

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Ministério da Saúde. 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 

Valente, F. Direito Humano à Alimentação: desafios e conquistas. São Paulo: 

Cortez, 2002
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Amamentação

PO39 - : AVALIAÇÃO DAS PACTUAÇÕES ASSUMIDAS NOS ENCONTROS 

NACIONAIS DE ALEITAMENTO MATERNO

DANTAS, M. E . B . S . D. 1; GILMARA NASCIMENTO 2; CYNARA SOUZA 3; MARINA 

RÉA 4; 

1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ; 2 - Maternidade 

Saúde da Criança; 3 - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ; 

4 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; 

O Encontro Nacional de Aleitamento Materno, teve sua primeira edição em 1991, 

a cidade de Niterói/RJ, representando um espaço onde grupos e entidades de 

promoção, proteção e apoio à amamentação, se reúnem para discussão e troca 

de experiências. Inicialmente foi coordenado pelo grupo de Mães Amigas do 

Peito. Atualmente acontece a cada 02 (dois) anos, sendo que a partir de 2006, 

em sua IX edição, na cidade de Porto Alegre, foi agregado o evento MIL MÃES 

AMAMENTANDO AS MARGENS DO RIO GUAIBA. Em 2010 aconteceu a primeira 

edição do Encontro Nacional de Alimentação Completar Saudável – ENACS, 

como evento paralelo ao ENAM. A partir da sua IV edição, tem sua organização 

sob a responsabilidade da Rede IBFAN Brasil e é livre de conflitos de interesse, 

não aceita patrocínio de empresas produtoras ou distribuidoras de produtos que 

competem com a amamentação. A cada edição é realizada uma plenária final, 

onde pode ser pactuada uma CARTA de Intenções e Compromissos, que visam 

a implantação ou implementação de ações que vão ao encontro da promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno e alimentação 

complementar saudável. OBJETIVO: Avaliar os avanços e 

retrocessos das pactuações feitas nestas cartas, afim de 

planejar melhor os encontros e novas ações que possam 

contribuir para o aumento da prevalência do aleitamento materno exclusivo até 

os seis meses de idade e complementado até dois anos ou mais, com alimentos 

seguros e saudáveis. MÉTODOS: Estudo retrospectivo descritivo, onde serão 

levantadas, planilhadas e avaliadas as pactuações assumidas. RESULTADOS 

ESPERADOS: diagnóstico situacional propositivo.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Evento Científico; IBFAN

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: http://www.aleitamento.com/promocao/

conteudo.asp?cod=1652



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

67

PO40 - A AMAMENTAÇÃO EM UM CLICK: UM INCENTIVO AO ALEITAMENTO 

MATERNO

BENEDETTI JB 1; SANTOS BZ 1; DIAZ C 1; KRUEL CS 1; DOTTO PP 1; 

1 - Centro Universitário Franciscano; 

A Semana Mundial de Aleitamento Materno é considerada um veículo para 

promoção a amamentação. No ano de 2016 a proposta foi discutir a relação entre 

aleitamento materno e sustentabilidade e sua prática como parte essencial para 

o alcance dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 1. 

O objetivo do trabalho foi socializar a experiência de uma campanha de apoio e 

incentivo ao aleitamento materno realizada em uma cidade do interior do estado 

do Rio Grande do Sul. 

Trata-se de um relato de experiência 2 de uma campanha vinculada à Semana 

Mundial de Aleitamento Materno. A campanha foi realizada em um shopping 

da cidade e em uma Instituição de Ensino Superior, durante dois dias. O 

tema escolhido pelos docentes envolvidos foi: A amamentação em um click, 

as atividades realizadas incluíram a divulgação na mídia local e regional e a 

disponibilização de uma cabine fotográfica na qual a comunidade era convidada 

a fazer um registro fotográfico onde expressavam através da escrita em placas, 

suas impressões sobre o aleitamento materno. Além disso, durante toda a 

programação esteve presente uma equipe multiprofissional em saúde para 

dialogar com os participantes sobre o tema. 

Foram obtidas 100 fotos e 76 impressões escritas sobre o aleitamento materno, 

das quais 39% valorizavam os benefícios psicológicos desta experiência, havendo 

destaque para este aspecto. 

A campanha teve grande repercussão em âmbito municipal, 

com destaque nas redes sociais, motivando e sensibilizando 

a comunidade geral, acadêmica e além de outras ações no 

município. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno ; Educação em Saúde ; Promoção da 

Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Gil, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de 

pesquisa social / Antonio Carlos Gil. -6. Ed.. – São Paulo: Atlas. 2008. 

2. World Alliance for Breastfeeding Action . Breastfeeding: A Key to Sustainable 

Development 

UNICEF and WHO joint message for World Breastfeeding Week 2016. Acesso em 

agosto de 2016. In: 

http://waba.org.my/breastfeeding-a-key-to-sustainable-development-unicef-

world-breastfeeding-week-2016-message/ 
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PO41 - A ARTE COMO INSTRUMENTO DE SENSIBILIZAÇÃO DA POPULAÇÃO 

QUANTO AO ALEITAMENTO MATERNO - RELATO DE EXPERIÊNCIA.

PEREIRA MF 1; LEMOS AA 1; RODRIGUES NF 1; GAMPER MA 1; 

1 - Pontifícia Universidade Católica de Campinas ; 

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o aleitamento 

materno exclusivo (AME) até o sexto mês de vida. Após esse período, até os 

dois anos de idade ou mais, o aleitamento materno deve ser complementado por 

alimentos da família. Em busca de uma estratégia de mobilização social visando 

conscientizar a população e profissionais da saúde quanto aos benefícios 

do binômio mãe-filho, e do aleitamento materno, foi utilizada a arte, como 

instrumento de comunicação. 

Objetivo: Relatar experiência vivenciada na monitoria ao acompanhar o 

desenvolvimento dos acadêmicos de enfermagem, que realizaram uma produção 

artística na sensibilização da população quanto ao Aleitamento Materno. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência como monitoras do 

componente curricular Enfermagem e Saúde do Binômio Mãe-Filho do curso de 

Graduação em Enfermagem no acompanhamento dos alunos em seu trabalho 

artístico. O aluno desempenhou sua criatividade em um pano fornecido pela 

docente. Atividade que deu início à construção de um Instrumento que retrata “A 

colcha de Retalhos” com abordagem sobre o Aleitamento Materno. 

Resultados: Houve participação ativa e integral dos alunos, monitores e docente 

nas atividades propostas em sala de aula, onde cada aluno pôde criar uma arte 

acerca do tema “aleitamento materno”, com o auxílio dos monitores no quesito 

teórico e artístico. Como proposto a atividade evidenciou 

a importância que o enfermeiro promove na cultura do 

aleitamento materno, educando e prestando assistência 

a mulher, incentivando, conscientizando e estabelecendo 

estratégias individuais do pré-natal ao pós-parto. 

Conclusão: Com as atividades as monitoras e a docente puderam resgatar 

conhecimentos e aprimorá-los por meio de atividades diárias, pois ao mesmo 

tempo que se transmitiu saberes, foi possível aperfeiçoar conhecimentos, por 

meio das trocas de experiências que contribuíram para a sensibilização do futuro 

profissional quanto a importância do Aleitamento Materno, como também, a 

formação de cidadãos preocupados com a saúde da população.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Enfermagem; Monitoria

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição 

infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. 2009. Disponível 

em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_

aleitamento_alimentacao.pdf Acesso em: 25/01/2016 

Organização Mundial da Saúde. Iniciativa Hospital Amigo da Criança: revista, 
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Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/iniciativa_hospital_

amigo_crianca_modulo1.pdf Acesso em 24/01/2016 

HAAG GS, Kolling V, Silva E, Melo SCB, Pinheiro M. Contribuições da monitoria 

no processo ensino-aprendizagem em enfermagem. Rev Bras Enferm. 2008 mar-

abr; 61(2): 215-20. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/reben/v61n2/a11v61n2.
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PO42 - A CONSTRUÇÃO DE UMA LIGA ACADÊMICA DE ENFERMAGEM EM 

ALEITAMENTO MATERNO DESAFIOS E CONQUISTAS.

Branco FD 1; CASTRO CDA 2; Sousa RL 1; Cordeiro EM 1; 

1 - Centro Universitário São Lucas; 2 - Centro Universitário são lucas; 

Durante a graduação de Enfermagem podem surgir várias oportunidades 

para o acadêmico desenvolver suas habilidades na perspectiva de se tornar 

um profissional capacitado e sensível às demandas do saber. Diante dessas 

oportunidades, surgem as Ligas Acadêmicas (LA) como entidades formadas por 

grupos de alunos de diferentes anos da graduação sob a supervisão de profissionais 

e professores vinculados a Instituição de Ensino Superior ou Hospitais de Ensino.

(1) Diante da importância das LA e da promoção do aleitamento materno, como 

estratégia do Ministério da Saúde, no combate das morbimortalidade na infância, 

este estudo advém da experiência de uma discente na criação de uma Liga 

Acadêmica de Enfermagem em Aleitamento Materno (LAENFAM).Método: Trata-

se de um relato de experiência vivenciada durante a estruturação daquela que 

pode ser a primeira LAENFAM da cidade de Porto Velho, fundada por acadêmicas 

do curso de graduação em Enfermagem, do Centro Universitário São Lucas em 

Porto Velho – RO. 

Objetivo: Tem-se por objetivo relatar a experiência e vivência no processo de 

criação e estruturação da Liga Acadêmica de Enfermagem em Aleitamento 

Materno. 

Resultado: A implantação de uma LAENFAM tem sido destacada como um 

importante instrumento na motivação para o aprofundamento dos conhecimentos 

dos acadêmicos de enfermagem a respeito do aleitamento 

materno(1,2,3,4). A compreensão da relevância do 

profissional enfermeiro como agente de promoção a saúde 

do binômio, mãe e filho através da promoção do aleitamento 

materno é um exemplo dessa importância. Portanto, a criação da LAENFAM é 

uma relevante estratégia que poderá colaborar com a formação em enfermagem, 

em especial na futura atuação desse profissional. 

Conclusão: A criação de uma liga, onde o acadêmico é um agente fundamental, 

contribuiu de forma significativa para sensibilizar os acadêmicos quanto à 

importância das orientações e atuação da enfermagem na promoção do 

aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Ligas Acadêmicas; Acadêmicos
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PO43 - A ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL EM GOIÁS DE 2013 A 

2016.

VIERA, RMM 1; 

1 - Coordenação de Vigilância Nutricional da Secretaria de Estado da Saúde de 

Goiás; 

A Estratégia Global para Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira 

Infância afirma que a nutrição adequada e o acesso aos alimentos seguros e 

nutritivos são direitos universais da criança. 

Para promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar 

saudável, o profissional de saúde necessita melhorar a escuta, orientar mães, 

demonstrar empatia e propor mudanças de hábitos alimentares, respeitando o 

contexto socioeconômico e cultural das famílias. 

A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil qualifica a Atenção Básica, utilizando-

se do formato de Oficinas de Formação de Tutores e de Oficinas de Trabalho, 

com metodologia ativa crítico-reflexiva. 

Os tutores da estratégia são facilitadores do processo de reflexão do cotidiano de 

trabalho nas Unidades Básicas de Saúde, oferecendo apoio matricial, propiciando 

trocas de conhecimentos, colaborando na implantação dos planos de ação e 

consolidado a alimentação saudável no cuidado da saúde da criança. 

Foram formados 241 tutores em Goiás, em 06 oficinas: 02 em Goiânia (2013); 01 

da Região Rio Vermelho (2013); 01 das Regiões Nordeste e Entorno Norte (2014); 

além de 02 Oficinas Municipais, na capital (2013) e em Aparecida de Goiânia 

(2016). Os tutores são provenientes de 87 municípios, 02 municípios possuem 

mais de 30 tutores; 04 possuem de 08 a 12 tutores; 08 

possuem 03 tutores e os demais possuem 01 ou 02. São 

166 enfermeiros; 59 nutricionistas; 06 fonoaudiólogos; 03 

médicos; 04 de outras profissões e 03 sem registro. Apenas 

28 municípios inseriram Oficinas de Trabalho e, em 06 destes, oficinas realizadas 

na formação de tutores. 

Para certificação das Unidades Básicas de Saúde, estas precisam inserir os 

planos de ação e informações sobre alimentação das crianças em sistemas de 

informações e de gerenciamento da estratégia. 

Nenhuma Unidade Básica foi certificada em Goiás e as dificuldades podem 

decorrer da morosidade no acompanhamento das unidades, alta rotatividade de 

profissionais e não valorização da estratégia como ferramenta de qualificação da 

Atenção Básica. 

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia de qualificação da Atenção Básica; Amamentação 

e alimentação complementar; Saúde da criança de 0 a 2 anos

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: World Health Organization. 54th World Health 

Assembly; Geneva; 2001. (WHA 54/2). 

Ministério da Saúde. Estratégia nacional para promoção do aleitamento materno 

e alimentação complementar saudável no Sistema Único de Saúde. Manual de 

implementação. Brasília, DF; 2015. 
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PO44 - A IMAGEM EM FOTOGRAFIA DO ATO DE AMAMENTAR SOB A ÓTICA 

DAS PUÉRPERAS EM UMA MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL

Sa, FMDL 1; Alves, VH 2; Branco MBLR 3; 

1 - Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense; 2 - Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal Fluminense; 3 - Banco de Leite do HUAP - 

Universidade Federal Fluminense; 

A problemática dessa pesquisa surge pelo fato das taxas de aleitamento materno 

exclusivo ainda estarem aquém do desejável, mesmo diante do avanço das políticas 

públicas de saúde. Infere-se, portanto, que o incentivo ao aleitamento materno, 

apenas pelos efeitos nutritivos, não garantiu o empenho por parte das mulheres, 

que continuam a questionar a qualidade do leite materno para a construção da 

imagem corporal socialmente desejada para as crianças. Sabendo-se que essas 

políticas para elevar os índices de AM baseiam-se na tríade promoção, proteção 

e apoio, o pesquisador optou em trabalhar com a educação em saúde utilizando 

a fotografia como instrumento de pesquisa. A partir da imagem produzida, a 

mulher pode se enxergar como cidadã, mulher, mãe, e criar sua relação com a 

amamentação. 

Como se expressam as puérperas a partir da visão das próprias imagens do ato 

de amamentar? 

A fotografia faz com que as pessoas lembrem do seu passado e ajuda a tomarem 

consciência de quem são. O conhecimento do real e a essência de identidade 

individual dependem da memória. A memória vincula o passado ao presente; 

ajuda a representar o que ocorreu no tempo, porque unindo o antes com o agora, 

tem-se a capacidade de ver a transformação e refletir sobre 

ela. 

Ao olhar uma fotografia, é importante valorizar o salto entre 

o momento em que o objeto foi clicado e o presente em que 

se contempla a imagem, porque é capaz de conter o antes e o depois. 

Desse modo, a fotografia pautada no ato de amamentar, certamente permitirá 

trazer à tona reflexões acerca da auto imagem da mulher quanto à sua prática da 

amamentação e do cuidado com o seu filho, além de desvelar o seu contexto com 

relação ao aleitamento materno. 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Educação em saúde; Fotografia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. BRASIL. Ministério da Saúde Secretaria 
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PO45 - A IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO EM ALEITAMENTO MATERNO 

DURANTE O PRÉ NATAL

Gracia CLTF 1; Morais Júnior SLA 1; Assoni MAS 2; 

1 - Universidade Anhanguera de São Paulo; 2 - Hospital e Maternidade Amador 

Aguiar; 

O aleitamento materno é o ato o qual a mãe oferta o leite produzido por ela 

ao recém nascido, diretamente da mama, ou ordenhado, este, pauta-se em três 

pilares que devem ser seguidos pelos profissionais ligados a este processo tais 

como: promoção, proteção e apoio à mulher, neste sentido, é fundamental o 

apoio dos profissionais de saúde à mulher e aos familiares, pois o aleitamento 

materno é significativo na saúde do recém nascido, por conter uma diversidade 

de nutrientes e agentes imunológicos que garantem a sobrevida e o crescimento 

saudável. Objetivo: abordar a importância da orientação da gestante em 

aleitamento materno durante o pré-natal. Método: Revisão integrativa e descritiva 

da literatura, com busca pelos estudos nas bases de dados científicas com os 

descritores: “Aleitamento materno”, “Cuidado Pré-Natal”, “Gravidez”. Resultados: 

há muitos estudos acerca da temática que corroboram que as crianças 

amamentadas com leite materno têm diminuição na incidência das doenças infecto 

contagiosas, e estas são uma das principais causas da mortalidade infantil nos 

países em desenvolvimento. O enfermeiro é o profissional que mais se relaciona 

com a mulher durante o ciclo gravídico puerperal, e tem importante papel nos 

programas de educação em saúde, o que inclui a orientação sobre o aleitamento 

materno, desmistificando conceitos errôneos das gestantes e estimulando o 

processo de amamentação. Conclusão: o enfermeiro tem 

papel fundamental no sucesso ao aleitamento materno, 

pois, é o mesmo acompanha uma grande demanda de pré 

natal no sistema único de saúde, para tal, o mesmo deve ser 

qualificado para dar orientações e assistência necessárias durante o pré natal e 

pós parto a todas as mulheres, objetivando aumentar as taxas de amamentação 

e com isso reduzir riscos aos lactentes.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Cuidado pré-natal; Gravidez

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Nascimento VC, Oliveira MIC, Alves VH, Silva 
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PO47 - A IMPORTÂNCIA DO APOIO MULTIDISCIPLINAR NA AMAMENTAÇÃO

GUBERT FA 1; FEITOSA MR 2; SOARES EC 3; LEONACIO MS 3; GOMES MCR 3; 

FROTA JT 3; 

1 - Universidade Federal do Ceará; 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ; 3 - 

MATERNIDADE ESCOLA ASSIS CHATEAUBRIAND; 

Introdução: O aleitamento materno é a melhor forma de fornecer ao recém-nascido 

todos os nutrientes necessários para um crescimento saudável e proteção contra 

as doenças crônicas e infecciosas, além de promover o desenvolvimento sensorial 

e cognitivo do lactente.¹,¹ Esses benefícios são especialmente importantes ao 

prematuro devido a sua vulnerabilidade.¹ Objetivo: Assim, esse estudo objetivou 

apoiar e incentivar a amamentação nas unidades de terapia intensiva neonatal 

(UTIN). Método: Trata-se de um relato de experiência de educação em saúde 

sobre o desenvolvimento das rodas de conversas promovidas pela equipe 

multidisciplinar as mães de prematuros. Resultados: O estudo apontou o tema 

amamentação como um dos mais solicitados entre as puérperas por trazer muitas 

dúvidas, anseios e diversidades culturais. Desse modo, sinalizou a necessidade 

de grupos educativos frequentes, assim essas reuniões abordadas de forma 

diferenciada e interdisciplinar proporcionaram o discernimento da importância 

do amamentar e o estímulo a prática do aleitamento materno mesmo diante das 

inseguranças e tristezas que são geradas pelas circunstâncias da prematuridade. 

Conclusão: Pode-se concluir que o apoio multidisciplinar à amamentação através 

das rodas de conversa demonstra ser um potencial instrumento educativo e 

motivador as mães por serem conduzidas baseadas nas necessidades reveladas 

pelos binômios, de forma adequada as condições do recém-

nascido imaturo, tendo em vista as vantagens nutricionais, 

imunológicas, psicológicas e econômicas da oferta do 

melhor alimento a vida, o leite materno.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Educação em Saúde; Prematuro
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2.Melo RCJ, Souza IEO, Paula CC. O sentido do ser-mãe-que-tem-a-

possibilidade-de-tocar-o-filho-prematuro na unidade intensiva: contribuições 

para a enfermagem neonatal. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, 2012 jun [Acesso 

em 02 july 2015. Http://dx.doi.org/10.1590/s1414-81452012000200002.]; 

16(2): 219-26. Disponível emhttp://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=s1414-8145201200020 000 2&lng=pt&nrm=iso. 
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PO48 - A INFLUÊNCIA DA AUTOEFICÁCIA E FATORES ASSOCIADOS COM O 

TIPO DE ALEITAMENTO MATERNO NA ALTA HOSPITALAR

Lodi JC 1; Jerônimo GG 2; Possobon RF 3; 

1 - Faculdade de Odontologia de Piracicaba - Unicamp; 2 - Faculdade de 

Odontologia de Piracicaba-Unicamp; 3 - Faculdade de Odontologia de Piracicaba-

Unicamp.; 

Introdução: A falta de confiança materna frente a sua capacidade de amamentar 

é um dos motivos que pode levar ao desmame precoce¹. Assim, essa confiança 

pode ser estudada dentro do constructo de autoeficácia¹ A associação entre 

autoeficácia e aleitamento materno, revela a expectativa que a mulher desenvolve 

ainda na gestação, da sua capacidade de nutrir seu filho com êxito¹. Objetivo: 

Investigar a influência da autoeficácia materna durante a gestação e os fatores 

associados que podem contribuir na adesão ao aleitamento exclusivo na alta 

hospitalar. Metodologia: Estudo de coorte com 210 mulheres participantes 

do grupo de orientação à gestante das Unidades de Saúde da Família do 

município de Piracicaba-SP. As mulheres foram abordadas ainda na gestação, 

que responderam ao instrumento de Autoeficácia na Amamentação (BSES), 

o instrumento de Autoeficácia Geral e um questionário contendo questões 

socioeconômicas, demográficas e obstétricas. Após o nascimento da criança, 

foram abordadas novamente, via telefone, até uma semana de vida, para verificar 

que tipos de aleitamento materno se encontrava na alta hospitalar. Foi realizado 

análise bivariada no nível de significância de 5% para realizar a associação entre 

a variável dependente (aleitamento materno exclusivo na alta hospitalar) com 

as variáveis independentes (socioeconômico, demográfico, 

obstétrico e níveis de autoeficácia na amamentação e geral). 

Resultados: A idade paterna menor ou igual a 29 anos, 

renda maior que 5 salários mínimos, aceitação da gestação 

pelo pai da criança, tempo gestacional a termo, não ter tido complicações 

maternas, ter vontade de amamentar e autoeficácia geral estiveram associados 

com a adesão ao aleitamento materno exclusivo na alta hospitalar. Conclusão: 

O instrumento de autoeficácia na amamentação não apresentou associação 

diferente do instrumento de autoeficácia geral que apresentou associação com a 

manutenção do aleitamento exclusivo na alta hospitalar.

PALAVRAS-CHAVE: Autoeficácia ; Aleitamento Materno Exclsusivo; Alta 

hospitalar

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Bocolini CS, Carvalho ML, Oliveira MIC, Péres-

Escamilla R. A amamentação na primeira hora de vida e mortalidade neonatal. J. 

Pediatr. (Rio J.).2013; 89(2): 131-36. 

2. Bandura A. Cognitive processes mediating behavioral change. J. Pers. Soc. 

Psychol. 1977; 33(3): 125-39. 

3. Oriá MO, Ximenes LB. Tradução e adaptação cultural da Breastfeeding Self-

Efficacy Scale para o português. Acta Paul Enferm. 2010; 23 (2): 230-8. 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

75

PO49 - A INFLUÊNCIA DO USO DE BICOS E MAMADEIRAS NO DESMAME 

PRECOCE EM CRIANÇAS NASCIDAS EM UMA MATERNIDADE NO RIO DE 

JANEIRO

Gouvêa, A N 1; FASSARELLA,LG 2; DA SILVA,LR 2; ROCHA,LS 2; ABRANTES,MR 

2; Pinto,ELG 2; Gouvea, AN 2; Pinto,ELG 2; FASSARELL,LG 2; DA SILVA,LR 2; 

ROCHA,LS 2; ABRANTES,MR 2; 

1 - Núcleo Perinatal/HUPE/UERJ; 2 - UERJ; 

Introdução: A Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde 

preconizam que o aleitamento materno deve ser exclusivo até o sexto mês 

de vida e completado até dois anos. A interrupção desse aleitamento pode 

trazer prejuízos ao longo da vida dessa criança, afetando seu crescimento e 

desenvolvimento. 

Objetivo: Relacionar o uso de bicos e mamadeiras com a interrupção do 

aleitamento materno antes do sexto mês de vida em uma maternidade referência 

no Rio de Janeiro. 

Metodologia: Trata-se de pesquisa descritiva quantitativa, cujos dados foram 

coletados dos livros de registro do Banco de Leite Humano de uma maternidade 

do Rio de Janeiro. Foram selecionados os bebês que nasceram entre dez/2015 e 

jan/2016, constituindo uma amostra de 26 bebês. 

Resultados: 73,1% fizeram uso de bicos artificiais após a alta. Destas, 73,7% 

iniciaram o uso antes do sexto mês de vida e 84,2% das crianças que fizeram uso 

de bicos artificiais, não permaneceram em aleitamento materno exclusivo (AME) 

até o sexto mês e as causas relatadas pelas mães foram a volta ao trabalho ou 

estudo (21%), esgotamento do leite (21%), indicação médica 

(10,6%), devido ao uso da mamadeira (5,3%), não aceitação 

do peito pelo bebê (5,3%) e por diversos outros motivos 

(42%). 

Conclusão: A cultura do uso de bicos artificiais e mamadeiras é extremamente 

forte e presente na sociedade, sendo necessário que os profissionais de saúde 

auxiliem e informem às mães e familiares, que o uso desses objetos pode 

acarretar o desmame precoce, além de causar problemas na dentição e fala da 

criança. Além disso, é essencial também que as mães saibam que o leite materno 

é o único que garante a qualidade e quantidade adequada de nutrientes, ação 

protetora e imunomoduladora para seu bebê e que tenham orientação correta 

sobre o período recomendado de amamentação, sem que haja interrupções. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento; bicos artificiais ; desmame

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: MONTESCHIO, Caroline Aparecida Coutinho; 

GAÍVA, Maria Aparecida Munhoz; MOREIRA, Mayrene Dias de Sousa. O enfermeiro 

frente ao desmame precoce na consulta de enfermagem à criança. Revista 

Brasileira de Enfermagem, v. 68, n. 5, p. 869-875, 2015. 

DO NASCIMENTO SOUZA, Maria Helena; SODRÉ, Vitória Regina Domingues; DA 

SILVA, Fabíola Nogueira Ferreira. Prevalência e fatores associados á prática da 

amamentação de crianças que frequentam uma creche comunitária. Ciencia y 

enfermería, v. 21, n. 1, p. 55-67, 2015.
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PO50 - A LICENÇA MATERNIDADE INFLUENCIA O TEMPO DE ALEITAMENTO 

MATERNO EXCLUSIVO?

Braz MM 1; Weschenfelder AJ 1; Arruda GT 1; Barreto SC 1; Morin VL 1; Pivetta HMF 

1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: Apesar das vantagens que o aleitamento materno (AM) proporciona 

para a mãe e o bebê, a sua manutenção exclusiva até os seis meses de vida 

da criança merece atenção, pois no Brasil esse índice encontra-se aquém do 

recomendado pelo Ministério da Saúde (MS)¹. O trabalho materno fora de casa, 

o retorno ao trabalho após o parto e o trabalho sem licença-maternidade são 

relacionados a uma maior chance de interrupção do AM¹,3. Objetivo: Investigar 

a relação entre licença maternidade e tempo de aleitamento materno exclusivo 

(AME). Descrição metodológica: Foi realizada uma pesquisa descritiva transversal, 

de caráter quantitativo, com mulheres, mães de crianças de 0 a 2 anos de idade, 

residentes em Santa Maria, RS. Estas responderam a um questionário elaborado 

pelos pesquisadores e validado para a pesquisa. As variáveis de interesse foram: 

idade materna, licença maternidade e tempo de AME. Os dados foram analisados 

pela estatística descritiva. Resultados: Participaram do estudo 857 mães com 

média de idade de 28,28 ± 7,09 anos. O tempo de AME da amostra foi de 4,73 

± 2,88 meses, sendo de 4,86 ± 2,75 meses para as nutrizes que tiveram licença 

maternidade e 4,62 ± 2,99 meses para as nutrizes que não tiveram licença 

maternidade. Conclusão: A partir dos resultados, constatou-se que o tempo de 

AME está aquém do preconizado pelo MS, mas que a licença maternidade parece 

não interferir sobre este tempo para o grupo pesquisado.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; licença 

maternidade; promoção da saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Pesquisa Nacional 

de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher. Brasília, DF: Ministério da Saúde; 

2009. 

2. Carrascoza KC et al. Determinantes do abandono do aleitamento materno 

exclusivo em crianças assistidas por programa interdisciplinar de promoção à 

amamentação. Ciênc. Saúde Coletiva 2011; 6(10): 4139-4146. 

3. Salustiano, LP de Q et al. Fatores associados à duração do aleitamento materno 

em crianças menores de seis meses. Rev. Bras. Ginecol. Obstet., 2012; 34(1): 28-

33. 
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PO51 - A PARCERIA INTERSETORIAL NA MOBILIZAÇÃO DA SEMANA MUNDIAL 

DE ALEITAMENTO MATERNO EM FLORIANÓPOLIS – SC

Del Castanhel MS 1; Moritz SC 2; Bohn IE 3; Silva S 4; El Achkar C 5; Crippa S 6; 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE ; 2 - Secretaria Municipal de Saúde de 

Florianópolis/SC; 3 - Hospital Universitário Polydoro Ernani de São Thiago – UFSC.; 

4 - Empresa Qualirede; 5 - Associação de Pediatras do Hospital Florianópolis.; 6 

- Secretaria Estadual de Saúde – SES; 

Introdução: Em 1992, a Aliança Mundial de Ação Pró-Amamentação (WABA) criou 

a Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), para promover as metas da 

“Declaração de Innocenti”. Com o apoio do Fundo das Nações Unidas (UNICEF), 

da Organização Mundial da Saúde (OMS), cujo objetivo é promover e fortalecer 

a mobilização social para importância da amamentação1,2. A WABA define a 

temática da Semana, traduzida em 14 idiomas. Comemorada mundialmente de 

1 a 7 agosto, envolveu mais de 120 países1. A Secretaria Municipal de Saúde de 

Florianópolis, pelo Comitê Municipal de Aleitamento Materno e Alimentação 

Saudável (COMAMAS) busca parceria público-privada para mobilizar a sociedade 

e os profissionais de saúde sobre a temática da SMAM. Objetivo: Descrever as 

atividades desenvolvidas durante a SMAM no município de Florianópolis – SC. 

Método: Constitui-se comissão de organização da SMAM, mobilizando parcerias. 

Estabelece-se o planejamento das ações e definições de metas. A sustentabilidade 

do mesmo ocorre pelo engajamento e envolvimento dos profissionais. 

Resultados: Desde 2012, Seminários de Atualização Científica são realizados, que 

está na 5ª versão, envolvendo profissionais dos municípios da região da Grande 

Florianópolis. Realizados os Mamaços Floripa, pelas redes 

sociais com apoio das instituições de saúde, envolvendo em 

média 70 mulheres amamentando. Ações são intensificadas, 

Cantinhos da Amamentação foram inaugurados nos Centros 

de Saúde. Em 2015: lançado o I Congresso Catarinense de Aleitamento Materno, 

500 participantes; inaugurada a primeira Sala de Apoio à Amamentação numa 

empresa; aprovada a Lei Estadual que implanta o Agosto Dourado em parceria 

com o Tribunal de Justiça. Conclusão: A parceria intersetorial, publica-privada 

permite ampliar as ações de mobilização social. A sociedade se empodera de 

seus direitos e busca a implantação de políticas publicas sobre o Aleitamento 

Materno. A cada ano as ações da SMAM se consolidam e transcendem o território 

do município de Florianópolis, alcançando e transpondo ações para o público 

estadual. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Intersetorialidade; Semana Mundial

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 - Brasil. Ministério da Saúde. Biblioteca 

Virtual. Semana Mundial de Aleitamento Materno. Disponível em: http://diade.

bvsalud.org/amamentacao/html/pt/index.htm, acessado em 01/08/2016. 

2 - Fundação Osvaldo Cruz. Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. Semana 

Mundial de Aleitamento Materno – SMAM. Disponível em: http://www.redeblh.

fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=377, acessado em 02/08/16. 
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PO52 - A PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS SOBRE A PRÁTICA DE ALEITAMENTO 

MATERNO EM UMA MATERNIDADE PÚBLICA DE SALVADOR

Silva AEA 1; Silva LPA 1; 

1 - Universidade Federal da Bahia; 

Introdução: A amamentação deve ser mantida até o sexto mês de vida do bebê de 

forma exclusiva e, a partir daí, complementada até os dois anos. A amamentação 

está associada a fatores comportamentais, psíquicos e sociais. O aleitamento 

materno começou a perder espaço para as fórmulas, devido à expansão das 

indústrias alimentícias, o que leva um desmame cada vez mais precoce. Inúmeras 

políticas públicas foram implementadas no Brasil com diretrizes de incentivo 

à amamentação. Objetivo: analisar como o ato de amamentar é visto pelas 

puérperas numa maternidade pública de Salvador. Descrição metodológica: 

Trata-se de estudo transversal com puérperas de uma maternidade pública de 

referência da cidade de Salvador. Participaram do estudo 20 mães de nível sócio-

econômico médio e baixo, residentes na cidade. A amostra foi selecionada de 

forma aleatória. A coleta de dados foi feita num período de 03 meses, sendo 

aplicado questionário individualmente. Todas as participantes assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Foram incluídas no 

estudo mulheres que estavam realizando consulta ambulatorial na maternidade 

visitada; mulheres internadas na Unidade Canguru com seus filhos; mulheres que 

fizeram um mínimo de três consultas de pré-natal e que estejam dispostas a 

participar. A pesquisa teve como critério de exclusão mães portadoras dos vírus 

HIV e HTLV, por impossibilitarem o aleitamento materno. Resultados: A idade 

variou entre 17 e 43 anos, 85% eram solteiras, 50% estavam 

desempregadas e 25% recebiam Bolsa Família, 60% dos 

partos foram normais, 40% de bebês prematuros e 55% 

internados em UTI. Nenhuma das puérperas realizou visita 

de vinculação na maternidade. Todas relataram desejo em amamentar seus filhos 

por, no mínimo, seis meses de idade. Conclusão: Faz-se necessário a realização de 

pesquisas que atualizem os dados encontrados nestes estudos a fim de delimitar 

áreas prioritárias e ações estratégicas de maior efetividade na promoção do 

aleitamento materno. 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Maternidade; Salvador

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: WORLD HEALTH ORGANIZATION – The 
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PO53 - A PRÁTICA DA AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA E FATORES ASSOCIADOS 

A SUA INTERRUPÇÃO: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

MAZZETTO FMC 1; MENEGUCCI E 1; MESQUITA SRAM 1; ORSO LF 2; SIQUERIA 

FPC 1; 

1 - Faculdade de Medicina de Marília; 2 - Universidade Estadual Paulista”Júlio de 

Mesquita Filho” Botucatu; 

Resumo: Introdução: A amamentação traz benefícios e proporciona a redução 

da morbimortalidade infantil. Objetivos: Identificar o que levam as mães a 

abandonarem o aleitamento materno antes do sexto mês. Métodos: Trata-se 

de uma revisão integrativa de artigos publicados no Brasil entre 2008 e 2015 

que aborda os fatores para a interrupção do aleitamento materno exclusivo. 

A pesquisa foi realizada no Portal de Pesquisa da BVS, nas bases de dados 

LILACS e BDENF. Os critérios de inclusão foram artigos sobre o aleitamento 

materno exclusivo e fatores relacionados ao desmame precoce em recém-

nascidos de baixo risco. Resultados: A amostra do estudo foi composta de 

17 artigos, estes evidenciaram que os principais fatores são: experiências 

prévias com a amamentação, problemas mamários, retorno ao trabalho, falta 

de suporte no domicílio; uso de bicos artificiais, introdução precoce de novos 

alimentos, coabitação com a avó materna influenciando no desmame, preparo 

e desconhecimento dos profissionais de saúde na promoção do aleitamento 

materno, estresse e ansiedade no puerpério. Considerações finais: A nutriz sofre 

influência cultural e social sendo necessário orientá-la, conhecer sua história, 

identificando fatores que possam dificultar a amamentação. Os profissionais de 

saúde são importantes no processo de amamentação, mas 

muitas vezes, não apresentam a qualificação necessária 

para atuar. Descritores: Aleitamento materno. Assistência a 

saúde materno-infantil. Desmame.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno ; Assistência à saúde; Desmame
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PO54 - A PRÁTICA DA AMAMENTAÇÃO: UMA BUSCA POR CONFORTO

Benedett A 1; Ferraz L 2; Silva I A 3; Benedett A 1; Ferraz L 2; Silva I A 3; 

1 - Aréa da Ciências da Saúde da Universidade Comunitária da Região de Chapeco 

- Unochapecó; 2 - Pós graduação da Universidade Comunitária da Região de 

Chapeco - Unochapecó; 3 - EEUSP Escola de Enfermagem da Universidade de 

São Paulo; 

Introdução: A prática de amamentação representa esforço físico e emocional 

para a mulher, que enfrenta situações estressantes e desconfortáveis. Objetivo: 

Este estudo teve como objetivo conhecer as estratégias que as nutrizes utilizam 

na busca por conforto durante a amamentação. Descrição Metodológica: Trata-se 

de uma pesquisa qualitativa, baseada na Teoria de Conforto de Kolcaba, na qual 

se empregou a estratégia entrevista para coleta de dados e a analise do Discurso 

do Sujeito Coletivo (DSC) para interpretação e organização dos dados. O estudo 

contou com a participação de 24 mulheres, com idade igual ou superior a 18 

anos, entre 30 e 90 dias pós-parto, em prática de aleitamento materno ou que 

tivessem amamentado por pelo menos 30 dias. O número de participantes foi 

definido pela saturação dos dados. Resultados: Este estudo mostra que a mulher 

está exposta a várias situações de (des)confortos durante a amamentação. Os 

(des)confortos percebidos pela mulher no processo de amamentação, fazem 

parte de um conjunto de percepções corporais ou emocionais, que podem afetar 

sua disposição para amamentar. Conclusão: Durante a ato de amamentar, a nutriz 

estabelece estratégias que promovam seu conforto, priorizando, porém, o bem-

estar do filho. 

PALAVRAS-CHAVE: Conforto humano; Aleitamento 

materno; Saúde da mulher
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PO55 - A PRÁTICA DE GRUPO DE GESTANTES NA PROMOÇÃO DO 

ALEITAMENTO MATERNO NA ESF

Pellegrine JB 2; Bicharra NB 2; SANTOS, ZMFA 2; Silva LM 3; 

1 - Prefeitura do Rio de Janeiro; 2 - PREFEITURA DO RIO DE JANEIRO; 3 - Clínica 

da Família Eidimir Thiago de Souza; 

Este relato apresenta a experiência de Grupo de Gestantes para a promoção do 

Aleitamento Materno. 

Tem o objetivo de relatar a experiência da promoção do Aleitamento Materno 

em grupos de gestantes com o apoio do Projeto Iniciativa Unidade Amiga da 

Amamentação (IUBAAM) Área Programática 3.1 em Unidades Básicas de Saúde 

(USB) com Estratégia de Saúde da Família (ESF), localizado no município do Rio 

de Janeiro. 

O trabalho apresenta os temas abordados nos grupos de três Unidades Básicas 

de Saúde, em uma comunidade do município do Rio de Janeiro, no período entre 

janeiro a Julho de 2015 com uma programação estabelecida de acordo com o 

tempo gestacional. 

O relato expõe como a prática de grupos de gestantes, utilizando a metodologia 

exposta, empodera a mulher nas ações voltadas para o aleitamento materno 

valorizando suas experiências e fortalecendo a promoção do aleitamento 

materno além de aumentar o vínculo com os profissionais de saúde envolvidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Grupo; Gestantes; Aleitamento Materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- Brasil. Ministério 
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PO56 - A PRESENÇA DE ANQUILOGLOSSIA PODE INFLUENCIAR A PRÁTICA 

DO ALEITAMENTO MATERNO?

Buccini GS 1; Sanches MTC 2; Venancio SI 2; Toma TS 3; Lopes CA 3; 

1 - Faculdade de Saúde Pública USP; 2 - Instituto de Saúde; 3 - Instituto de Saúde ; 

Introdução: A anquiloglossia consiste em uma anomalia oral congênita que 

pode ocorrer de forma total ou parcial, impedindo ou limitando os movimentos 

da língua. Os aspectos anatômicos e funcionais determinarão a gravidade e 

o desfecho em relação à duração da amamentação. As alterações do frênulo 

lingual estão associadas a qualidade da mamada e relacionam-se ao baixo ganho 

de peso, traumas mamilares, baixa produção de leite até o desmame precoce. 

Objetivo: Verificar em que medida a anquiloglossia influencia a prática da 

amamentação. 

Métodos: Realizou-se revisão sistemática da literatura por meio da PECO (P= 

lactentes a termo e sadios; lactentes; E= presença de anquiloglossia; C= ausência 

de anquiloglossia; O= amamentação) nas bases de dados: Cochrane Library, 

PubMed, EMBASE, CRD e LILACS. A busca foi finalizada em 04/05/2015 e limitou-

se a publicações em inglês, espanhol e português. Após definição dos critérios de 

inclusão e exclusão, a leitura dos títulos, resumos e dos textos completos foi feita 

por 2 pesquisadoras de forma independente. Foram coletadas informações dos 

artigos e registradas no protocolo de coleta de dados. Os estudos selecionados 

foram avaliados SIGN50. 

Resultados: Identificou-se 1.280 estudos. Após o processo de exclusão e 

inclusão, foram analisadas 3 publicações. Constatou-se que mães de bebês 

com anquiloglossia tem menor chance de amamentar nas 

primeiras semanas, sendo que esses bebês apresentam 

maior risco de serem alimentados exclusivamente na 

mamadeira na 1a semana de vida (RR 3.1: 1,21-8,03). As 

dificuldades na amamentação (dor e dificuldade de pega) têm maior prevalência 

e persistência (mais de 6 semanas) entre mães de bebês com anquiloglossia. 

Conclusão: A anquiloglossia pode influenciar negativamente a prática do 

aleitamento materno em recém-nascidos a termo e sadios. Porém, essa evidência 

é baseada em poucos estudos observacionais com problemas metodológicos, 

bem como falta de padronização dos procedimentos diagnósticos e de avaliação 

da mamada.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Anquiloglossia; Dificuldades orais
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PO57 - A PROTEÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO SOB A OTICA DA LEI 

11.770/08.

NECKEL, ES 1; BRAMBILA EN 2; 

1 - AUTONOMA; 2 - FACULDADE CATÓLICA DE RONDÔNIA; 

Introdução: A Constituição Federal de 1988 em seu artigo 196 assegura que o 

direito à saúde é garantido mediante políticas públicas. E, promover o aleitamento 

materno é resultado de politicas publicas e responsabilidade de todos. A lei 

11.770/08 apresentou a possibilidade da licença maternidade estendida dentro 

da ótica de que o aleitamento materno exclusivo é essencial ao desenvolvimento 

saudável do bebe e consequentemente da mãe. 

Objetivo: Apresentar uma analise da legislação brasileira apoiadora do aleitamento 

materno, especialmente a Lei n° 11.770/08, responsável pela inovação da Licença 

Maternidade, estendendo o período de 120 para 180 dias, conforme garantia 

constitucional inserida no artigo 7º, inciso XVIII da Constituição Federal e artigo 

392 da CLT, desde que a empresa opte por aderir ao programa Empresa Cidadã. 

Descrição Metodológica: Pesquisa bibliográfica sobre a lei 11.770/08, eficácia 

e reflexos no mercado de trabalho sob o âmbito da proteção ao aleitamento 

materno. E, realizamos uma reflexão sob a ótica do beneficio que esta lei 

proporcionou, dentro do prisma de proteção ao recém nascido. 

Resultado: Ao analisar as principais alterações que surgiram com o advento da 

Lei 11.770, verificou-se que tendo o legislador facultado à ampliação da licença 

maternidade em 60 dias, essa possibilidade repartiu opiniões no mundo do 

trabalho. 

Conclusão: Embora a legislação Brasileira seja detentora de 

um amplo arcabouço normativo de proteção direta e indireta 

à amamentação, os julgados ainda se mostram insensíveis 

à questão, como se pode constatar nesse estudo. Contudo, 

considera-se que a Lei nº 11.770/2008 representa uma vitória para a família, 

haja vista que a mulher retornando ao trabalho, estará mais tranquila e feliz, 

refletindo em melhor produtividade e, sobretudo, terá diminuído a possibilidade 

de apresentar depressão ou estresse, pois estes sim desestabilizam a pessoa, a 

família e seguramente a criança.

PALAVRAS-CHAVE: LICENÇA MATERNIDADE; EMPRESA CIDADÃ; LEI 11.770/08
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PO58 - A RODA DE CONVERSA COMO FERRAMENTA DE SENSIBILIZAÇÃO 

PARA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

Munari MS 1; Santos APN 1; 

1 - Grupo Hospitalar Conceição - GHC; 

Introdução: A educação em saúde pode ser um espaço produtor, reprodutor ou 

transformador dentro de uma comunidade. Nesse aspecto, a roda de conversa 

surge como uma maneira de reviver o prazer da troca, tornando-se assim um 

espaço transformador de estímulo ao aleitamento materno. Objetivo: Sensibilizar 

as mulheres e suas famílias sobre os benefícios do aleitamento materno para o 

binômio mãe/bebê. Métodos: Trata-se de um relato de experiência de uma ação 

de educação em saúde, no formato de roda de conversa, em uma comunidade 

da Zona Rural de um município da região metropolitana de Porto Alegre/RS. 

Resultados: A atividade ocorreu motivada pela Semana do Aleitamento Materno, 

onde se reuniram, em um espaço comunitário, gestantes, puérperas com seus 

bebês, nutricionistas, enfermeira e Agentes Comunitários de Saúde (ACS). O 

convite para o encontro foi realizado pelos ACS, que reforçaram a importância da 

participação de toda a família ou rede de apoio da gestante/puérpera. Durante a 

atividade foi exposto um vídeo sobre amamentação que motivou as discussões 

sobre mitos e verdades do aleitamento materno. Houve participação ativa do 

grupo, que levantou dúvidas, sendo que em sua maioria foram respondidas 

pelo próprio grupo, no sistema de troca de experiências. Conclusões: A roda de 

conversa é uma estratégia de educação em saúde. Através dessa ação podemos 

sensibilizar a mulher sobre os benefícios do aleitamento materno, empoderando 

para que essa se torne uma prática cada vez mais fortalecida 

na comunidade.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Educação em 

Saúde; Saúde Pública
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2 Moura AF, Lima MG. A reinvenção da roda: roda de conversa: um instrumento 

metodológico possível. João Pessoa: Temas em Educação, 2014. 
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PO59 - A UTILIZAÇÃO DA TRANSLACTAÇÃO/RELACTAÇÃO NA PERSPECTIVA 

DA EQUIPE DE ENFERMAGEM

Leonello DCB 1; Mazzo LL 1; Mariano LMB 1; Sousa MI 2; Fonseca LMM 2; Leite AM 

1; 

1 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. 

Ribeirão Preto – SP.; 2 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo. Ribeirão Preto – SP; 

Em quase todos os países a taxa de partos prematuros está se elevando. Cerca 

de um milhão de crianças morrem no mundo a cada ano em decorrência de 

complicações pelo nascimento prematuro1. Considera-se que o aleitamento 

materno é uma das estratégias recomendadas para a redução da mortalidade 

neonatal2. Porém, nos prematuros, há uma preocupação particular no que se 

refere à amamentação pelo fato de apresentarem especificidades e demandas 

próprias que devem ser atendidas3. A translactação/relactação é uma técnica 

que pode auxiliar no manejo do aleitamento materno nos prematuros até que 

essa prática se estabeleça4. O presente estudo teve como objetivo avaliar os 

conhecimentos sobre relactação/ translactação na perspectiva da equipe de 

enfermagem. Trata–se de um estudo descritivo exploratório realizado na Unidade 

de Cuidados Intermediários Neonatal do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, que envolveu trinta e 

dois profissionais da enfermagem da Unidade. Após terem sido contempladas 

todas as exigências éticas em pesquisa, os dados foram coletados por meio de um 

questionário aplicado aos profissionais. Para a análise dos dados foram avaliadas 

as frequências absolutas e porcentagem das variáveis 

estudadas a partir do que se considerou como respostas 

corretas a incorretas. Os resultados revelaram que apesar 

da maioria das profissionais da enfermagem conhecerem 

e aplicarem a técnica da relactação/ translactação, ainda se deparam com 

dificuldades inerentes às demandas do sistema hospitalar e de estrutura física 

deficitária do setor que ainda não permite que as mães permaneçam em tempo 

integral com seus filhos. Além disso, existem outros aspectos sócio culturais que 

interferem nesse processo. Conclui- se que é necessário que a equipe participe 

de cursos de capacitação em aleitamento materno, principalmente aqueles que 

envolvam as questões da prematuridade, visando assim, melhor qualidade do 

cuidado e aumento nas taxas de amamentação dessa população.

PALAVRAS-CHAVE: Prematuro; Translactação/Relactação; Amamentação
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PO60 - A VIVÊNCIA EM CUIDADOS DE ENFERMAGEM NA CONSULTA DE 

AMAMENTAÇÃO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ramos, MSX 1; Magalhães,MMS 2; Leão, LS 3; 

1 - Faculdade Anísio Teixeira; 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

SALVADOR; 3 - MEDERI SAÚDE DOMICILIAR; 

As práticas de atenção à mulher no processo de amamentação é algo de extrema 

importância para obtenção do sucesso em aleitamento materno, estando 

diretamente ligadas ao apoio e orientação que as mães recebem desde o pré-natal 

ao puerpério. Assim, o enfermeiro capacitado no manejo clínico da lactação pode 

contribuir positivamente para a incidência do aleitamento na sociedade e redução 

do desmame precoce. Logo, trata-se de um relato de experiência com o objetivo 

de descrever a prática de enfermeiras na realização de consultas de amamentação 

em um ambulatório municipal da Bahia no ano de 2015, construído através de 

encontros mensais destes profissionais após realização das consultas e leitura 

do diário de registros dos atendimentos, com posterior transcrição, consolidação 

e resumo do mesmo. Este relato evidenciou a prática das enfermeiras no apoio 

as mulheres no processo de amamentação e os motivos que levam as mães a 

procurarem o ambulatório de amamentação tais como: desinformação sobre 

técnica de amamentação; mitos versus tabus sobre aleitamento; preocupação 

com afecções mamárias (fissuras, mastites, ingurgitamentos, etc); perda ponderal 

do lactente, experiência anterior negativa, prematuridade, dentre outros. Assim 

essa realidade requer do profissional de saúde além do conhecimento científico, 

a prática do manejo clínico, a integralidade nas ações, criticidade e valorização 

da singularidade da mulher e recém-nascido, bem como, 

o acolhimento e resolubilidade das demandas do binômio, 

levando em consideração a co-participação das mães nesse 

cuidado para o alcance e/ou manutenção do aleitamento 

materno. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Amamentação; Saúde da mulher
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PO61 - AÇÃO DA EQUIPE INTERDISCIPLINAR FRENTE À AMAMENTAÇÃO: 

MATRICIAMENTO COM OS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO 

DE RIO POMBA

BomtempoIL 1; Reis EA 2; 

1 - Secretaria Municipal de Saude; 2 - Secretaria Municipal de Saude; 

INTRODUÇÃO 

Para que a amamentação aconteça de forma plena a mulher deve estar segura, 

contando com o apoio e orientação de seus familiares e profissionais da saúde. 

O apoio às famílias que vivenciam o nascimento de um filho deve ser contínuo, 

especialmente durante todo o período da amamentação. Para tal, é fundamental 

que os profissionais 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 a capacitação continuada com 

para que os ACS se tornem capazes de apoiar e encorajar as mães frente às 

diferentes situações do ato de amamentar. 

METODOLOGIA 

Utilizou-se do método de Matriciamento e foram realizadas reuniões entre os 

ACS, enfermeira e nutricionista, a fim de orientar como se 

daria a intervenção. No primeiro momento foi solicitado aos 

ACS que relatassem as situações observadas por ocasião 

das visitas as mães de crianças de 0 a 1 ano de idade, 

relatando sua experiência de amamentar. 

A partir dos relatos, os ACS foram orientados a identificarem corretamente as 

necessidades das mães e a realizarem quando necessário o encaminhamento 

para a equipe multiprofissional. 

CONCLUSÃO 

A capacitação continuada com os ACS tornou-os capazes de apoiar e encorajar 

as mães frente às diferentes situações do ato de amamentar com melhor 

participação das mesmas nos grupos, estreitando o vinculo com os profissionais 

da ESF e Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) , contribuindo para a 

melhoria dos índices de amamentação no município. 

PALAVRAS-CHAVE: Matricimanento; Trabalho Interdisciplinar; Apoio ao 

aleitamento materno
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PO63 - AÇÃO EDUCATIVA SOBRE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA

NEVES SF 1; CANÁRIO LQA 1; DANTAS DF 1; SOUSA JKC 1; MEDEIROS AP 1; 

MACÊDO EP 2; 

1 - EMCM, UFRN; 2 - Hospital Regional Mariano Coelho; 

O referido trabalho aqui apresentado é resultado de relato de experiência 

vivenciada pelas residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 

Materno-Infantil (PRMSMI) da Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), o qual foi desenvolvido 

no Hospital Regional Mariano Coelho (HRMC) com apoio do Núcleo de Educação 

Permanente (NEP) para a Semana Mundial do Aleitamento Materno 2016, cuja 

temática, também, envolvia a sustentabilidade. Como proposta metodológica foi 

elaborada uma ação de educação em saúde voltada para os profissionais do 

hospital com o objetivo de orientar sobre a importância do aleitamento materno 

exclusivo, de suas formas de armazenamento, como também, da doação de 

frascos de vidro para os Bancos de Leite da região do Seridó. Para concretização 

da proposta em questão, utilizou-se de exposições dialogadas acerca da 

composição do leite materno e as formas mais seguras de armazenamento, como 

também foi abordado a relação deste com a sustentabilidade, objetivando a 

utilização de fracos de vidros de forma sustentável. Ao realizar a ação percebeu-

se o desconhecimento dos profissionais de saúde do hospital sobre a forma 

do referido armazenamento e suas vantagens para a mulher, o bebê e o meio 

ambiente. Dessa forma, conclui-se a necessidade de ações educativas contínuas 

para os profissionais do hospital sobre o aleitamento 

materno e suas vertentes, uma vez que é demanda central 

no referido espaço de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Educação em Saúde; Banco de Leite
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PO64 - AÇÕES EM SAÚDE VOLTADAS À PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO 

MATERNO DESENVOLVIDAS NO CONTEXTO DA ATENÇÃO BÁSICA

SEBASTIÃO LT 1; DOMINGUES SMO 2; 

1 - Faculdade de Filosofia e Ciências Unesp Campus Marília; 2 - Secretaria 

Municipal de Saúde de Marília; 

Introdução: As ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 

devem ser realizadas pelos profissionais de saúde em diferentes momentos do 

trabalho em saúde com o binômio mãe-bebê1. Objetivo: Caracterizar as ações em 

saúde realizadas em unidades de atenção primária à saúde voltadas à promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno. Método: Análise de questionários 

enviados às unidades de atenção primária à saúde previamente às Oficinas 

de Trabalho da em UBS realizadas no contexto da Rede Amamenta Brasil2. 

Resultados: Foram analisados 27 questionários, sendo nove (33,3%) respondidos 

por profissionais de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 18 (66,7%), de Unidades 

de Saúde da Família (USFs). A realização de grupo de gestantes na unidade 

de saúde foi relatada por profissionais de 14 (51,85%) unidades participantes; 

13 (48,15%) negaram o desenvolvimento deste tipo de atividade. Com relação 

às atividades de atendimento à puérpera, 17 (62,96%) respondentes indicaram 

que a unidade de saúde contava com fluxograma de atendimento à dupla mãe-

bebê e 10 (37,04), negaram a existência de tal fluxograma. Todos os participantes 

informaram que a unidade de saúde oferecia consulta à puérpera. No tocante 

à realização de grupos de apoio à amamentação na unidade de saúde, um 

respondente deixou a questão sem resposta e 25 (96,15%) negaram tal atividade. 

Apenas um (3,85%) respondente informou que a unidade 

de saúde realizava grupos de apoio à amamentação. 

Conclusão: Os dados obtidos evidenciam a necessidade de 

se ampliar as ações voltadas à promoção, proteção e apoio 

ao aleitamento materno nas unidades de saúde investigadas.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; política pública; atenção primária à 

saúde
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PO65 - ADESÃO AO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E INTRODUÇÃO 

ALIMENTAR PRECOCE NOS PRIMEIROS DEZ DIAS DE VIDA.

Borba CPC 1; Arruda CM 2; Universidade de Marília 2; Gonçalves ERG 3; Capellini 

VK 4; 

1 - Centro Universitário Filadélfia; 2 - ; 3 - Universidade de Marília; 4 - Fundação 

Educacional do Município de Assis; 

O leite materno é o alimento ideal para crianças nos primeiros meses de vida. 

Suas vantagens estão amplamente descritas na literatura mundial. Baseada em 

evidências científicas, a Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda o 

aleitamento materno exclusivo (AME) por 6 meses, além de sua manutenção, 

com a adição de alimentos complementares, até 2 anos ou mais. Este estudo 

objetivou verificar a adesão ao aleitamento materno, nos primeiros 10 dias 

de vida de 38 recém-nascidos a termo. Trata-se de uma pesquisa descritiva 

exploratória, que incluiu todos os bebês nascidos em uma maternidade de baixo 

risco, no período de um mês, que receberam alta hospitalar com 48 horas de 

vida e em aleitamento materno exclusivo. Os dados foram obtidos através de 

entrevistas, na maternidade e no domicílio, com as mães dos bebês incluídos no 

estudo. A entrevista apresentava questões sobre o consumo de leite materno, 

outros tipos de leite e outros alimentos, incluindo água, chás e outros líquidos, 

seguindo as recomendações da OMS para levantamentos sobre amamentação. 

Dos 38 indivíduos, 33 (86,8%) permaneceram em AME com 10 dias de vida e 

5 (13,2%) receberam leite materno e outros líquidos. Constatou-se introdução 

precoce de água, chás e outros leites em 20,0%, 60,0% e 20,0% dos recém-

nascidos, respectivamente. O estudo permitiu conhecer 

a situação da amamentação de uma pequena amostra de 

bebês nascidos em uma maternidade que desenvolve ações 

de saúde na promoção, proteção e incentivo ao aleitamento 

materno, onde o mesmo associado a outros alimentos, pode aumentar o risco por 

pneumonia no primeiro ano de vida. Outros estudos locais devem ser realizados 

para monitorar e reorientar as ações de amamentação desenvolvidas.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; recém-nascido; introdução alimentar

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Rea MF. Os benefícios da amamentação para a 

saúde da mulher. J Pediatr 2004; 80(5):142-146.
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PO66 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E O ALEITAMENTO MATERNO NO 

TERRITÓRIO ESCOLAR

Queiroz, PHB 1; 

1 - Faculdade de Jaguariúna; 

Introdução: Por ser a amamentação uma prática sócio culturalmente 

condicionada1, crer se que sua importância deve ser conhecida o mais cedo 

possível2. A promoção do aleitamento materno (AM) iniciada na escola pode 

contribuir na conscientização das crianças e na disseminação desta informação, 

uma vez que elas são um importante veículo de propagação de informações na 

família e em todo o seu ciclo social3. A promoção da saúde no cenário escolar 

deve ser entendida como um processo permanente, desenvolvido pela Estratégia 

de Saúde da Família (ESF) estabelecida no território. O planejamento das ações 

ocorre de acordo com as diretrizes do Programa Saúde na Escola, que estabelece 

o tempo de execução de cada ação inserida no ano letivo e o projeto político 

pedagógico da escola4. 

Objetivo: Relatar as atividades de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) em 

comemoração à Semana Mundial de AM em uma escola pública na área de 

atuação da ESF. 

Método: Relato de experiência, realizada em escola de ensino fundamental 

pública na região de Campinas/SP, em agosto de 2015 por ACS. 

Desenvolvimento: Como a ESF trabalhava questões relativas à promoção do AM 

devido à proximidade da Semana Mundial do Aleitamento Materno, os agentes 

propuseram que este fosse o tema abordado com as crianças que aguardavam 

atendimento na escola, no que foi chamada de “Espera 

Educativa”. Durante as atividades de prevenção realizadas 

na escola, grupos de crianças entre seis a dez anos foram 

informadas de maneira lúdica sobre AM e convidadas a 

desenhar o que apreenderam sobre o assunto. Os desenhos foram então enviados 

para suas residências, para que as crianças explicassem aos pais sobre o AM. 

Conclusão: Ao investir em ações que colaborem para a conscientização da 

amamentação para crianças, os profissionais também pretendem contribuir para a 

formação de indivíduos comprometidos com a qualidade de vida da comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Saúde Escolar; Atenção Básica de 

Saúde
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PO67 - AGOSTO DOURADO - AMAMENTAR E TRABALHAR NÓS PODEMOS

Maria Raquel Istschuk 1; ANGELA MARIA BONZANINI PAES DE ALMEIDA 1; 

1 - PREFEITURA MUNICIPAL PONTA GROSSA; 

Foi realizado no mes de agosto de 2015 no municipio de Ponta Grossa - PR, 

diversas atividades nas unidades de saúde, para promover o aleitamento 

materno e a alimentação complementar saudável, finalizando o mês com uma 

caminhada no centro da cidade, envolvendo diversos setores da sociedade, 

incluindo o comercio, a guarda municipal, a policia militar, a Secretaria da saude, 

a pastoral da criança, a ONG AMAS, Nasf, Faculdades, Escolas Tecnicas, Banco 

de Leite Humano, Regional de Saúde, Tutoras da Rede Amamenta e Alimenta 

Brasil. Houve a concentração dos participantes em um ponto central e apos 

iniciou a caminhada pela Avenida com carro de som, faixas, camisetas, cartazes 

que incentivavam o aleitamento materno e alimentacao complementar saudavel. 

Ao final da caminhada o grupo concentrou se proximo ao terminal central de 

onibus onde foram montadas diversas tendas e os atores envolvidos divulgaram 

o aleitamento materno durante todo o dia. Ocorreram varias apresentacoes 

artisiticas, entrega de folder, oficinas de alimentaçao complementar saudavel, 

exposicao do Banco de Leite Humano, Oficina de Shantala, Orientacão 

Odontologica, entre outras atividades. Em uma tenda ocorreu o Mamaço com 

diversas mães que participaram da caminhada e tambem mães que transitavam 

no local, essa atividade ocorreu no período da manhã e novamente no periodo da 

tarde. Após o mes do agosto dourado foi desenvolvida oficinas de aleitamento 

materno e alimentacao complementar com as líderes da pastoral da crianca, 

ONG AMAS e NASF. 

Com o evento tivemos um fortalecimento das ações para 

promoção do Aleitamento Materno, e o envolvimento de 

toda sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento; promoção; caminhada
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Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 
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PO68 - ALEITAMENENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR 

DE CRIANÇAS MENORES DE DOIS ACOMPANHADOS POR EQUIPES DA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DE NOVA OLINDA DO NORTE – A

SANTOS RS 1; LASMAR AMT 1; LIMA DB 1; TEIXEIRA GM 1; MAGALHÃES HSP 1; 

Marrero L 1; 

1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS ; 

Introdução. Os dois primeiros anos são caracterizados por crescimento acelerado 

e importantes aquisições no processo de desenvolvimento, um período crítico 

de vulnerabilidade aos agravos sociais 1234. Objetivo. Investigar a prevalência 

de aleitamento materno e características da alimentação complementar de 

crianças menores de dois anos. Método. Investigação descritiva de abordagem 

quantitativa, com crianças menores de 2 anos de idade de duas áreas da 

Estratégia Saúde da Família (ESF) de Nova Olinda do Norte (AM). Mães foram 

entrevistadas. Avaliou-se o aleitamento materno utilizando-se do recordatório 

do dia anterior e a alimentação complementar por perguntas sobre o tipo de 

alimento e frequência diária de consumo. Também faram avaliadas: características 

demográfica e socioeconômica da mãe. Análise estatística descritiva. Resultados. 

Das 220 crianças elegíveis, 103 (47%) foram avaliadas; do total de mães (N=98), 

29,9% eram menores de 20 anos, 43% eram solteiras/separadas/viúvas, 43% 

tinham entre 2 e 3 filhos, somente 14% tinham emprego, 74% tinham renda 

familiar mensal menor de um salário mínimo e 49% dos domicílios tinham 

seis moradores ou mais. A proporção de aleitamento materno exclusivo entre 

menores de seis meses (N=29) foi de 86%. A manutenção do aleitamento 

materno entre crianças de 6-24 meses (N=74) foi de 68%. 

Alimentação complementar entre crianças de 6-24 meses: 

16% não recebiam as refeições diárias (comida de panela) e 

24% nenhum tipo de fruta. Tipo de alimentos: uma parcela 

não consumia verduras (70%), legumes (46%), carne/ovo (14%). Consumo de 

alimentos não recomendados: bebidas adoçadas (61%), biscoitos recheados, 

doces ou guloseimas (50%). Conclusão. O incentivo e acompanhamento das 

equipes de saúde da família parecem influenciar positivamente o aleitamento 

materno exclusivo até seis meses de vida, o mesmo não se pode afirmar sobre 

alimentação complementar adequada. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Alimentação Complementar; 

Estratégia Saúde da Família

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Giugliani ERJ, Victora CG. Alimentação 

complementar. J Pediatr. 2000; 76 (Supl.3):S253-62. 

2. Oliveira VC, Assis AMO, Pinheiro SMC, Barreto ML. Determinantes dos déficits 

ponderal e de crescimento linear de crianças menores de dois anos. Rev Saúde 

Pública. 2006; 40:874-82. 

3. Garcia MT, Granado FS; Cardoso MA. Alimentação complementar e estado 

nutricional de crianças menores de dois anos atendidas no Programa Saúde da 

Família em Acrelândia, Acre, Amazônia Ocidental Brasileira. Cad. Saúde Pública. 

2011; 27(2):305-316. 

4. Dias MCAP, Freire LMS, Franceschini SCC. Recomendações para alimentação 

complementar de crianças menores de dois anos. Rev. Nutr., Campinas. 2010; 

23(3):475-486. 
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PO69 - ALEITAMENTO MATERNO E A PERCEPÇÃO PATERNA: RELATO DE UM 

CASO

SILVA AMF 1; CHAGAS MC 1; LOPES P 1; BACKES MS 1; OLMOS CEF 1; 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; 

Introdução: Amamentar envolve interação entre mãe e filho, com repercussões no 

estado nutricional, na habilidade de se defender de infecções, na fisiologia e no 

desenvolvimento cognitivo/emocional da criança, além de implicações na saúde 

física e psíquica da mãe. O pai representa influência ímpar na decisão da mulher 

amamentar, entretanto, sua participação é muitas vezes permeada por dúvidas. 

Objetivo: Envolver o pai nas ações da equipe de enfermagem junto a mãe e o 

bebê durante o incentivo e manejo do Aleitamento Materno. Metodologia: Estudo 

descritivo, desenvolvido na unidade de Alojamento Conjunto de uma maternidade 

do Hospital Universitário do Sul do Brasil. Relato de experiência de acadêmicas de 

Enfermagem da sexta fase, durante a assistência de enfermagem a uma puérpera 

18 anos, primípara, parto normal, acompanhada de seu esposo. Esse apresentava 

uma visão deturpada e conhecimento limitado quanto à necessidade do toque/

exposição das mamas de sua esposa nos momentos de estímulo a amamentação. 

Resultados: Durante o cuidado chamou atenção o comportamento do pai do 

bebe que expressava revolta ao manuseio das mamas da esposa quando esta era 

auxiliada nas manobras de ordenha manual. Ao tocarmos nos seios de sua esposa, 

expressava sua revolta esmurrando a cama e amassando o travesseiro, sempre 

com um semblante descontente com as necessárias orientações sobre práticas 

de aleitamento. Essa condição com diálogo e estabelecimento de vínculos entre 

acadêmicaspai gradativamente foi revertida, realizado ação 

educativa orientando quanto à posição e pega corretas do 

bebê quando está no peito, e a possibilidade de realizar a 

ordenha manual prevenindo complicações. Considerações 

Finais: Este trabalho permitiu compreender melhor o papel da família no contexto 

da amamentação, importância da enfermagem compreender as crenças e 

valores de cada membro, os sentimentos e percepções e esclarecer as duvidas, 

possibilitando que a puérpera sinta-se apoiada e segura para amamentar no 

retorno ao lar.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Enfermagem; Educação em saude

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção a Saúde. Saúde da Criança: Nutrição da criança-aleitamento materno e 

alimentação complementar. 2009. Disponível em: . Acesso em: 23 mar. 2015. 

2.SILVA, B.T.; SANTIAGO, L.B.; LAMONIER, J.A. Apoio paterno ao aleitamento 

materno: uma revisão integrativa.Rev Paul Pediatr 2012;30(1):122-30. Disponível 

em: Acesso em: 23 mar. 2015. 

3.SANTOS, EKA (Org.). A enfermagem na promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno. In: BRÜGGEMANN, OM; OLIVEIRA, ME; SANTOS, EKA. 

Enfermagem na atenção obstétrica e neonatal. Curitiba: Progressiva, 2011. p. 219-

256. 
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PO70 - ALEITAMENTO MATERNO E GASTROSQUISE: EXPERIÊNCIA DE UM 

SERVIÇO DE REFERÊNCIA

Silva MDB 1; Zimmermann LRL 2; Fernandes, EC 1; Silva MR 1; Faria CD 1; Martins 

BMR 3; 

1 - Banco de Leite Humano IFF/FIOCRUZ; 2 - Hospital Jeser Amarante Faria; 3 - 

Unidade de Terapia Intensiva Neocirúrgica; 

Introdução: A gastrosquise é a malformação da parede abdominal mais comum 

e a enterocolite necrosante é uma complicação temida quando se inicia a dieta 

por via oral, sendo o aleitamento materno (AM) reconhecidamente eficaz na 

sua prevenção1. Objetivos: Relatar a experiência da parceria entre Banco de 

Leite Humano (BLH) e Unidade de Terapia Intensiva Neocirúrgica (UTINc) do 

Instituto Fernandes Figueira da FIOCRUZ na assistência em AM ao recém nascido 

(RN) com gastrosquise. Métodos: Relato de caso. Resultados: RN T. B. S. L. com 

gastrosquise, prematuro, peso ao nascer 2.100g. Nutriz atendida pelo BLH no 

3º dia de puerpério para orientações e manutenção da lactação. RN realizou 

cirurgia corretiva com 12 horas de vida, sem intercorrências, permanecendo na 

UTINc por 25 dias, estando em jejum até 15º dia de vida, quando iniciou dieta 

com leite humano ordenhado pasteurizado (LHOP) por copinho. No 20º dia, RN 

iniciou AM, permanecendo por 3 dias em livre demanda, complementado com 

até 50 ml de LHOP por translactação, pois mãe foi diagnosticada com baixa 

produção de leite. Recebeu alta hospitalar com 25 dias de vida, pesando 2.500g, 

em AM complementado com LHOP por translactação, retornando ao BLH 3 dias 

após a alta, com ganho ponderal de 70g/dia, sendo suspensa translactação e 

agendado retorno. Na semana seguinte, apresentou ganho 

ponderal de 67g/dia, recebendo alta do BLH, com 3 meses 

de idade, em AME, sem queixas/intercorrências. Conclusão: 

Apesar da existência de adversidades como o jejum 

prolongado, internação em uma UTI, baixa produção de leite materno, dentre 

outras adversidades, o esforço coletivo para promover o AM, evitando uso de 

fórmulas lácteas e bicos artificiais bem como a manutenção da lactação e estímulo 

precoce ao AM foram determinantes para o sucesso. O AME em livre demanda 

em crianças com comorbidades é possível quando há comprometimento de toda 

equipe e família. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; 

Gastrosquise

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. S. Jayanthi, P Seymour, J.W.L. Puntis, and 

M.D. Stringer. Necrotizing enterocolitis after gastroschisis repair: a preventable 

complication? Journal of Pediatric Surgery. 1998; 33(5):705-707. 

2. Kohler JA Sr, Perkins AM, Bass WT. Human milk versus formula after gastroschisis 

repair: effects on time to full feeds and time to discharge. J Perinatol. 2013 Aug; 

33(8):627-30. 
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PO71 - ALEITAMENTO MATERNO EM CENA: EDUCAÇÃO EM SAÚDE NUM 

GRUPO DE GESTANTES DE UMA UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Sirota VGR 1; Boing L 2; Naue LC 2; Albino J 2; Hofelmann DA 2; 

1 - Universidade Federal do Parana; 2 - Universidade Federal do Paraná; 

O aleitamento materno exclusivo (AME) até os seis meses de idade é essencial para 

o desenvolvimento da criança1. Objetivou-se realizar atividade de intervenção 

com gestantes de uma Unidade de Saúde, para discussão do AME e principais 

intercorrências. Como forma de problematizar as intercorrências e crenças sobre 

AME uma equipe de residentes realizou encenações para as gestantes, com as 

personagens: puérpera, sua mãe e vizinha. As temáticas incluíram: 1. “Leite fraco”: 

leite materno fraco e insuficiente para o bebê, proposta de início da alimentação 

complementar e fórmula infantil por meio da mamadeira; 2. “Fissura”: incentivava 

a suspensão da amamentação e aplicação de casca de banana na ferida; 3. 

“Ingurgitamento mamário”: orientação para compressas quentes e enfaixar as 

mamas, e uso de medicamentos para interromper lactação. Após cada cena, 

foi problematizada as falas do teatro, a fim de identificar quais gestantes já 

tiveram contato com as informações, além de desconstruir as falas e realizar as 

abordagens adequadas. O grupo foi formado por oito gestantes, sendo que três 

eram multíparas. As gestantes foram orientadas quanto à adequação do leite às 

necessidades do bebê nos diferentes estágios de vida e sobre inexistência de 

motivo para introdução precoce de alimentação complementar, fórmula infantil 

ou leite de vaca1. Foi instruída a pega correta para evitar fissuras, continuidade 

do AME sob livre demanda e evitar a aplicação de qualquer substância a não 

ser o próprio leite materno nas fissuras1. Foi fomentada a 

prática da realização da ordenha manual, oferecimento da 

mama mais frequentemente ao bebê e a esquivar-se das 

compressas quentes ou frias1. As gestantes primíparas 

relataram não ter conhecimento das informações repassadas durante o encontro. 

Ressalta-se importância de intervenções ainda no período gestacional, almejando 

maior adesão ao AME. 1. Brasil MS. Saúde da criança : aleitamento materno e 

alimentação complementar. 2º ed. Ministério da Saúde: 2015.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno exclusivo; Educação em Saúde; 

Intercorrências do aleitamento materno
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PO72 - ALEITAMENTO MATERNO EM FOCO: O QUE É PUBLICADO PELA MÍDIA 

IMPRESSA NO BRASIL?

Fabbro, MRC 1; Silva MN 2; 

1 - Departamento de Enfermagem/Universidade Federal de São Carlos ; 2 - 

Departamento de Enfermagem/Universidade Federal de São Carlos; 

A mídia impressa feminina, como parcela do meio midiático geral, faz parte do 

meio cultural e informativo ao qual as mulheres estão expostas, quando estão 

amamentando ou decidem amamentar, podendo influenciar suas experiências 

e vivências em relação a amamentação1-2. Objetivou-se, neste estudo, analisar 

os conteúdos sobre aleitamento materno, veiculados pela mídia impressa 

Brasileira em revistas femininas de circulação nacional. Trata-se de uma pesquisa 

documental, de caráter exploratório e descritivo, de abordagem qualitativa, 

onde a coleta dos dados ocorreu através do levantamento de conteúdos 

relacionados ao tema aleitamento materno, publicados no período entre 

janeiro de 2014 e dezembro de 2015, nas revistas Marie Claire, Claudia e Nova 

Cosmopolitan. As três revistas analisadas tiveram 72 exemplares publicados 

no período proposto. Identificaram-se, após a leitura na íntegra de todas elas, 

66 ocorrências do tema Aleitamento Materno. Para a análise dos resultados foi 

utilizada a análise de conteúdo temática, da qual emergiram quatro categorias: 

Benefícios do aleitamento materno para mãe e bebê; Promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno; Sexualidade e Estética durante a amamentação, e 

Problemas e dificuldades durante a amamentação. A consonância dos conteúdos 

identificados com as recomendações da Organização Mundial da Saúde sobre 

o aleitamento materno foi variável, em algumas situações, 

foram até contrariadas, o que pode ser preocupante, dado 

a influência desta mídia na opinião e decisão das mulheres 

em relação à amamentação. O estudo permitiu concluir 

que, embora as revistas perpassem pelos mais variados cenários e contextos nos 

quais a amamentação está inserida, a abordagem do tema ocorre de maneira 

superficial, não fazendo jus à relevância da temática e à necessidade de sua 

ampla divulgação. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Meios de Comunicação de Massa; 

Saúde Materno-Infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- Gage H, Von RHJ, Laitinen K, Jakobik V, 

Martin-Bautista E, Schmid M, et al. Health effects of infant feeding: Information 

for parents in leaflets and magazines in five European countries. Public Underst 

Sci. 2013 Apr; 22(3):365-379. 

2- Rollins NC, Lutter CK, Bhandari N, et al. Why invest, and what it will take to 

improve breastfeeding practices? The Lancet. 2016 Jan; 387(10017): 491-505. 
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PO73 - ALEITAMENTO MATERNO EM MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE: O QUE 

MUDOU APÓS UMA DÉCADA?

Toriyama ATM 1; Fujimori E 2; Palombo CNT 1; Duarte LS 1; Borges ALV 1; 

1 - Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 2 - Es; 

Introdução: Já está bem estabelecido que a prática do aleitamento materno (AM) 

se associa a boas condições de saúde infantil, com efeito primordial na redução 

da incidência e gravidade das enfermidades mais prevalentes na infância e da 

mortalidade infantil (1). Também já se constatou efeito positivo no coeficiente 

de inteligência, desempenho escolar e renda na idade adulta, que se traduz em 

vantagens às famílias e à sociedade (2). No entanto, a prevalência de AM exclusivo 

(AME) até o sexto mês ainda não atinge 40% das crianças em nível mundial (3). 

Objetivo: analisar mudanças na prevalência, duração mediana e determinantes 

da duração do aleitamento materno após uma década, e identificar mudanças 

no perfil da população que possam ter influenciado os indicadores do AM. 

Método: análise de dois estudos transversais metodologicamente comparáveis, 

conduzidos no mesmo município do Estado de São Paulo, em 2001 e em 2013, 

que envolveu 261 e 302 crianças menores de dois anos, respectivamente. Utilizou-

se análise de sobrevida de Kaplan-Meier para calcular a duração mediana do 

aleitamento materno e regressão de Cox para análise dos determinantes, com 

nível de significância de 5%. Resultados: Constatou-se incremento de 20,9% 

na prevalência de aleitamento materno e de 33,4% de aleitamento materno 

exclusivo. A duração mediana aumentou de 7,2 para 12 meses, e foi maior em 

2013 entre mães que viviam com companheiro, entre crianças de terceira ordem 

de nascimento e que não usavam chupeta. A maior duração 

mediana de aleitamento materno não se associou com as 

variáveis relativas às ações de incentivo ao aleitamento 

materno em 2013. Conclusões: Apesar do avanço 

significativo, a prevalência e duração mediana do aleitamento materno ainda se 

encontram distantes dos parâmetros recomendados. As políticas de incentivo e 

as intervenções nos serviços de saúde merecem maiores investimentos.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Saúde da criança; Enfermagem em 

Saúde Pública

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.Horta BL, Bahl R, Martines JC, Victora 

CG.Evidence on the long-term effects of breastfeeding: systematic review and 
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2.Victora CG, Horta BL, Mola CL, Quevedo L, Pinheiro RT, Gigante DP, et al. 

Association between breastfeeding and intelligence, educational attainment, and 

income at 30 years of age: a prospective birth cohort study from Brazil. Lancet 

Glob Health. 2015; 3(4):199-205. 

3.Victora CG, Bahl R, Barros AJD, França GVA, Horton S, Krasevec J. Breastfeeding 

in the 21st century: epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet. 

2016; 387(10017):475-90. 
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PO74 - ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO AOS TRÊS MESES EM RECÉM-

NASCIDOS PREMATUROS DE UMA UTI NEONATAL: FATORES ASSOCIADOS

Bohn IE 1; Carvalho VKA 2; Cunha BA 2; Rosa ICS 2; Grosseman S 2; Pereira DN 2; 

1 - Hospital Universitário/Universidade Federal de Santa Catarina; 2 - Universidade 

Federal de Santa Catarina; 

Introdução: O aleitamento materno (AM) é a prática alimentar recomendada 

para os recém-nascidos, inclusive os prematuros que necessitam de cuidados em 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI)1,2. 

Objetivo: Analisar a prevalência de aleitamento materno exclusivo aos três 

meses (AME3m) em recém-nascidos prematuros (RNP) internados em uma UTI 

Neonatal e fatores relacionados ao AME3m. 

Método: Estudo de coorte com 41 mães de RNP internados na UTI Neonatal de um 

hospital público amigo da criança em Florianópolis/SC entre julho e dezembro 

de 2015. Os dados foram coletados por entrevista na UTI Neonatal e por telefone 

quando a criança completou 3 meses. Variáveis: AM complementado (AMC) e 

AME na alta e aos 3meses; sexo , Idade Gestacional (IG) e peso ao nascer do RN, 

tempo total de internação e de ventilação mecânica e/ou nutrição parenteral; 

idade e escolaridade materna e tempo de AME e AM total (AMT) em outros filhos. 

Análise: estatística descritiva, teste t-Student e qui-quadrado, considerando-se 

significativo p<0,05. 

Resultados: A idade média materna foi 25,9 anos (DP=7,85) e escolaridade média, 

10,24 anos (DP=3,46). A IG média dos RNP foi 32,1sem (DP=2,5d) e a média do 

peso ao nascer foi 1597,8g (DP=474,25); 24 eram do sexo masculino (58,5%). O 

tempo médio de aleitamento materno total (AMT) entre 11 

mães que já haviam amamentado antes (26,8%) foi 23,45 

meses (DP=15,48). Na alta hospitalar, 31 RNP estavam em 

AM (75,6%): 10 em AME (24,4%) e 21 em AMC (51,2%); aos 3 

meses, 24 estavam em AM (58,5%): 10 em AME (24,4%) e 14 em AMC (34,1%). Só 

houve associação, e positiva, entre AME3m e RNP do sexo feminino (p=0,02), e 

maior tempo de AMT em outros filhos (p=0,046). 

Conclusão: Neste estudo, ser do sexo feminino e ter mãe que amamentou por 

maior tempo outros filhos associou-se à oferta de AME3m em RNP internados 

em UTI.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; UTI Neonatal; Prematuros

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição 
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Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia 

para os profissionais de saúde. Cuidados com o Recém-nascido pré-termo. 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas e Estratégicas. Brasília: Ministério da Saúde, 2011. 
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PO75 - ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E FRUIÇÃO DE DIREITOS 

TRABALHISTAS ENTRE MULHERES TRABALHADORAS COM CRECHE NO 

LOCAL DE TRABALHO

Santos TR 1; Buccini GS 2; Sebastião LT 3; 

1 - Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA; 2 - Faculdade de Saúde Pública. 

USP; 3 - Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Filosofia e Ciências 

– Unesp – Campus de Marília. Unesp – Campus de Marília; 

Introdução: A importância do aleitamento materno para a saúde da criança é 

reconhecida mundialmente. O retorno da mulher ao trabalho está correlacionado 

com interrupção do aleitamento materno exclusivo (AME) e com a menor duração 

da amamentação total (AM). Objetivo: Descrever os benefícios trabalhistas e a 

práticas de AME entre mulheres trabalhadoras com creche no local de trabalho. 

Métodos: O estudo foi realizado em um Centro de Convivência Infantil, vinculado 

à uma Instituição de Ensino Superior. Como instrumento de coleta de dados 

utilizou-se um questionário estruturado. Foi analisada a duração do AME bem 

como a fruição de direitos trabalhistas das participantes. Resultados: Participaram 

dessa pesquisa 46 crianças com idade média de 2,6 anos. Aproximadamente 

metade das mães tinham 35 anos ou mais e 73,9% eram profissionais de saúde. A 

prevalência de AME até os seis meses foi 15,2%. Todas as mães tiveram 120 dias 

de licença maternidade e 10,8% usufruíram o direito de pausas para amamentar. 

Conclusão: O estudo mostrou que embora a licença maternidade tenha sido 

usufruída conforme a legislação, outros direitos igualmente importantes para a 

proteção da amamentação não foram usufruídos. Estes achados, além da baixa 

prevalência do AME entre as crianças que frequentavam 

a instituição apontam para a necessidade do melhor 

acompanhamento da fruição dos direitos trabalhistas das 

mulheres trabalhadoras e da adoção de outras estratégias 

que visem ao aumento da duração do AME.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Feminino; Saúde da Criança; Aleitamento Materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Chowdhury R, Sinha B, Sankar MJ, Taneja 

S, Bhandari N, Rollins N, et al. Breastfeeding and maternal health outcomes: a 

systematic review and meta-analysis. Acta Paediatr. 2015; 104(Suppl S467): 96-

103. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de 

Ações Programáticas e Estratégicas. II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento 

Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal. Série C. Projetos, Programas e 

Relatórios. Brasília – DF: 2009. 

Schwartz K, D’arcy HJ, Gillespie B, Bobo J, Longeway M, Foxman B. Factors 

associated with weaning in the first 3 months postpartum. J Fam Pract. 

2002;51(5):439-444.
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PO76 - ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E PREVALÊNCIA DE DOENÇAS 

ALÉRGICAS EM ESCOLARES

Schiling J 1; Strassburger SZ 2; Strassburger MJ 3; Gomes JS 3; Vargas CL 3; 

Ferreira PF 3; 

1 - Unidade de Reabilitação Física do Hospital Santo Antônio de Tenente Portela 

- RS; 2 - Universidade Regional do Noroeste do estado do Rio Grande do Sul; 3 - 

Universidade Regional do Noroeste do estado do Rio Grande do Sul; 

Introdução: a prevalência de doenças alérgicas como a asma, rinite alérgica, 

rinoconjuntivite e dermatite atópica tem aumentado e prejudicam a saúde, 

qualidade de vida e atividades diárias dos sujeitos acometidos1. O leite materno 

contém fatores que promovem o desenvolvimento do sistema imunológico do 

lactente, com potencial protetor contra o desenvolvimento de doenças alérgicas2. 

O aleitamento materno exclusivo por quatro meses, e após complementado, 

diminui o risco de doenças atópicas3. Objetivo: verificar a duração do aleitamento 

materno exclusivo e a relação com a rinite alérgica, rinoconjuntivite e dermatite 

atópica em escolares. Descrição metodológica: estudo transversal, realizado com 

escolares de 3ª a 8ª série do Ensino Fundamental. Em novembro de 2012 (Etapa 

I), foi enviado aos responsáveis questionário de triagem para classificação dos 

escolares asmáticos. Este grupo foi pareado para sexo e idade com um grupo 

de colegas não asmáticos. De maio a junho de 2013 (Etapa II), os responsáveis e 

escolares de ambos os grupos foram entrevistados em relação à rinite alérgica, 

rinoconjuntivite, dermatite atópica e amamentação. Resultados: na Etapa I, de 

2000 questionários distribuídos, retornou 1691 (84,5%). Na Etapa II 478 escolares 

responderam aos questionários, a média de idade foi de 

11,56 ± 2,01 anos, 43,4% do sexo masculino. A prevalência de 

rinite alérgica, rinoconjuntivite dermatite atópica foi de 50%, 

36,6% e 20,7% respectivamente. Quanto ao aleitamento 

materno 27,9% foram amamentados por menos de 6 meses, 24% amamentados 

de 6 a 12 meses e 38,4% amamentados mais de 1 ano, tendo duração média de 

aleitamento materno exclusivo de 4,82 ±2,60 meses. Os escolares com sintomas 

de rinite alérgica e rinoconjuntivite tiveram menor duração de aleitamento 

materno exclusivo quando comparados aos escolares sem sintomas. Conclusão: a 

duração média de aleitamento materno exclusivo foi de 4,82 ±2,60 meses, sendo 

significativamente menor no grupo que apresenta sintomas de rinite alérgica e 

rinoconjuntivite.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Doenças Alérgicas; Prevenção

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Silva D, Schneider A, Stein R. O papel do 

aleitamento materno no desenvolvimento de alergias respiratórias. Scientia 

Medica, Porto Alegre, v. 19, n. 1, p. 35-42, jan./mar. 2009. 

2 Iyengar, S, Walker W. Immune Factors in Breast Milk and the Development of 

Atopic Disease. Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition Volume 55, 

Number 6, December 2012. 

3 Sansotta N., Piacentini GL, Mazzei F, Minniti F, Boner AL, Peroni DG.Timing of 

introduction of solid food and risk of allergic disease development: Understanding 

the evidence. AllergolImmunopathol (Madr). 2013;41 (5):337-345. 
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PO77 - ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E USO DO COMPLEMENTO EM 

UMA MATERNIDADE PRIVADA DO SUL DO PAÍS

Barbieri AADM 1; Scafuro ACM 2; Curan GRF 1; Favaro LHSW 1; Bauer DFV 3; Silva 

RS 1; 

1 - Hospital do Coração de Londrina Unidade Bela Suíça; 2 - Setor de serviço 

Nutrição e Lactário do Hospital do Coração de Londrina unidade Bela Suíça; 

3 - Cento de Especialidades Pediátricas do Hospital do Coração de Londrina - 

Unidade Bela Suíça; 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Ministério da Saúde preconizam o 

Aleitamento Materno Exclusivo (AME) por seis meses, seguido da continuidade 

da amamentação e introdução de alimentos complementares. O aleitamento 

materno possui benefícios nutricionais, imunológicos e afetivos de fundamental 

importância para a saúde e sobrevivência das crianças, além de desempenhar 

um importante papel na saúde das mulheres e na sustentabilidade do planeta. 

Objetivo: Apresentar a prevalência de Aleitamento Materno Exclusivo e o uso de 

complemento em recém-nascidos em Alojamento Conjunto em uma maternidade 

privada do Sul do país. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, 

quantitativo, transversal, realizado no período de julho de 2015 a julho de 2016, 

segundo registros de controle do serviço de nutrição, no Hospital do Coração 

de Londrina Unidade Bela Suíça, o qual presta assistência materno-infantil. 

Resultados: Neste período o número de nascimentos foi de 542, sendo que 52 

(9,6%) necessitaram de internação na UTI neonatal e 2 foram a óbito (0,4%); 

488 (90%) permaneceram em alojamento conjunto, dos quais 125 (23%) fizeram 

uso de complemento enquanto 363 recém nascidos (67%) 

permaneceram em AME durante o período de internação. 

Nota-se diminuição dos índices de complementação após 

o mês de abril/2016, o que pode estar associado às ações 

de promoção ao Aleitamento Materno como visitas diárias por enfermeiras, 

nutricionista e fonoaudióloga, além da capacitação da equipe de serviço de saúde 

que ocorreram no período, pois estudos mostram que as iniciativas são efetivas. 

Conclusão: Acredita-se que são necessários estudos prospectivos para verificar a 

significância e as associações estatísticas destes achados. Há oportunidades para 

intervenção focada em ações de uma equipe multiprofissional para promoção e 

apoio ao Aleitamento Materno e redução do uso de complemento. As medidas 

educativas devem ser contínuas, pois são indispensáveis para a atualização 

profissional, prevenção do desmame precoce e aumento da prevalência de AME.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Alojamento Conjunto; Equipe 

Multiprofissional

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição 

infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Cadernos de Atenção 

Básica, n. 23. 2.ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2015. 21 p. 

2. World Health Organization. Global strategy for infant and young child feeding. 

54th World Health Assembly; 2001 Apr 9; Geneva: WHO; 2001 A 54/7. 

3. Silva MB, Albernaz EP, Mascarenhas MLW, Silveira RB. Influência do apoio à 

amamentação sobre o aleitamento materno exclusivo dos bebês no primeiro mês 

de vida e nascidos na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Rev Bras 

Saúde Matern Infant. 2008;8(3):275-84 
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PO78 - ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO: COMPREENDENDO A VIVÊNCIA 

DE MULHERES USUÁRIAS DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Angelica AY 1; Ribeiro PYK 1; 

1 - Faculdade Guairacá; 

O aleitamento materno é tido como um acontecimento natural, o qual deve 

ocorrer logo após o parto, uma vez que proporciona ao lactente vínculo, afeto, 

proteção e a nutrição ideal e eficaz necessária. Assim, o objetivo do estudo foi 

conhecer os elementos significativos para a manutenção do aleitamento materno 

exclusivo entre mulheres usuárias de uma unidade básica de saúde. Optou-se pela 

pesquisa qualitativa, realizada no mês de agosto de 2014, no Centro Integrado 

de Atendimento do Morro Alto, localizado no município de Guarapuava, Paraná. 

Foram incluídas no estudo as mulheres, com idade acima dos 18 anos, que já 

realizaram o aleitamento materno exclusivo até os seis meses, as quais tivessem 

seus filhos cadastrados no programa de puericultura. Após a realização das 

entrevistas, as quais foram gravadas e transcritas na íntegra, a partir da análise 

temática de Minayo, emergiram três categorias: O Conhecimento das Mulheres 

Sobre o Aleitamento Materno, A Importância do Suporte Familiar, Social e 

da Mídia e A Superação de Fatores Determinantes para o Desmame Precoce. 

Por meio do presente estudo, percebe-se que apesar dos inúmeros fatores 

influenciando para as mulheres para o desmame precoce, ainda assim, algumas 

conseguem superar esses obstáculos e realizar o aleitamento materno de forma 

exclusiva. Para tanto, faz-se imprescindível a atuação do enfermeiro na superação 

de todos esses obstáculos. Portanto, ressalta-se a importância de desempenhar 

adequadamente sua função educativa, de acordo com o 

nível de entendimento da sua área de abrangência, a fim 

de promover a manutenção e a prática da amamentação, 

prevenir as condições que podem dificultar ou impedir a 

atividade e tratar oportunamente todas as intercorrências que podem resultar 

em insucesso para o aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Desmame; Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Escuder MML, Venancio SI, Pereira JCR. 

Estimativa de impacto da amamentação sobre a mortalidade infantil. Rev Saúde 

Pública 2003; 37(3):319-25. 

2. Machado MMT, Bosi MLM. Compreendendo a prática do aleitamento exclusivo: 

um estudo junto a lactentes usuárias da Rede de Serviços em Fortaleza, Ceará, 

Brasil. Rev Bras Saúde Matern Infant 2008; 8(2):187-96. 

3. Marques ES, Cotta RMM, Priore SE. Mitos e crenças do aleitamento materno. 

Ciênc Saúde Coletiva 2011; 16(5):2461-8. 

4. Pontes AM. As repercussões do aleitamento materno exclusivo em crianças 

com baixo peso ao nascer. Saúde Debate 2013; 37(97):354-61.
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PO79 - ALEITAMENTO MATERNO NAS PRIMEIRAS HORAS DE VIDA: UM RELATO 

DE EXPERIÊNCIA

Aires J 1; Silva RP 1; Azevedo BSBM 1; Castro GMMA 2; Fernandes RCL 2; 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE; 2 - HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA; 

Introdução: Na gravidez ocorrem mudanças desde as biológicas, sintomáticas 

até as mudanças psicológicas e sociais. Quando se inicia o último trimestre, no 

qual será o momento que se aproxima o parto, será um momento de grande 

vulnerabilidade e expectativas para a gestante. Segundo a OMS, a amamentação 

na primeira hora de vida é um passo primordial no que corresponde a Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança(IHAC). Nesse momento, a mãe necessita de um 

suporte que sustente a assegure o bem-estar físico e psíquico, além de estimular 

a aproximação do binômio mãe-filho1. Nessa aproximação, destacam-se os 

profissionais da enfermagem. Objetivos: Vivenciar os anseios das puérperas no 

pós-parto, subsidiando a prática de enfermagem no auxílio e incentivo para a 

amamentação nas primeiras horas de vida Metodologia: Trata-se de um estudo 

qualitativo, o qual se fundamenta em uma experiência de estágio supervisionado 

curricular, obrigatório, no Hospital Universitário Ana Bezerra, no setor “PPP” (pré-

parto, parto e pós-parto), na cidade de Santa Cruz/RN, em que o estagiário do 

curso de graduação de enfermagem teve como principal atividade a promoção 

do aleitamento materno nas primeiras horas de vida, destacando todos os 

benefícios que este ato traz tanto para a mãe, quanto para seu bebê. Resultados: 

As mães foram incentivadas e informadas quanto aos diversos benefícios 

existentes para sua saúde ao ato de amamentar, da mesma 

forma para o recém-nascido. Inclusive foi estimulado junto 

a mãe técnicas que deixavam a mãe mais relaxada e à 

vontade para amamentar seu filho, informando os sinais de 

saciedade do bebê, pega correta no seio, entre outras. Conclusão: As mães que 

foram informadas de todos os benefícios iniciaram a amamentação durante as 

orientações realizadas nos próprios leitos. Algumas demostraram pouco interesse 

em amamentar e relataram dúvidas sobre o leite materno ser suficiente para sua 

criança

PALAVRAS-CHAVE: Leite Materno; Educação; Educação em Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Barbosa V, Orlandi FS, Dupas G, Beretta 

MIR, Fabbro MRC. Aleitamento materno na sala de parto: a vivência da puérpera. 

Cienc Cuid Saude; 2010; 9(2):366-373. 

DESCRITORES: Aleitamento materno. Período Pós-parto. Parto Normal. 
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PO80 - ALEITAMENTO MATERNO NO PRIMEIRO ANO DE VIDA NO MUNICÍPIO 

DE ASSIS-SP: TENDÊNCIA TEMPORAL DE 10 ANOS.

Borba CPC 1; Marim MMF 2; Carvalhães ABL 2; 

1 - Centro Universitário Filadélfia; 2 - Faculdade de Medicina de Botucatu da 

Universidade Paulista; 

As práticas alimentares no primeiro ano de vida são decisivas para a saúde 

da criança e do futuro adulto e são determinantes na formação dos hábitos 

alimentares. O objetivo deste estudo foi descrever os índices e analisar a 

tendência temporal de indicadores do aleitamento materno em crianças menores 

de um ano de Assis/SP a partir de inquéritos transversais do Projeto AMAMUNIC 

realizados entre 2001 e 2011. Trata-se de uma série histórica. Foram utilizados 

os indicadores propostos pela OMS (WHO, 2008) considerando-se informações 

disponíveis nos bancos de dados e diferenças entre os questionários aplicados 

no período. A análise estatística envolveu regressão linear simples com avaliação 

da adequação dos modelos pelo teste de normalidade dos resíduos por Shapiro-

Wilk. O leite materno foi consumido no dia anterior à entrevista por mais de 78% 

das crianças menores de seis meses em todos os anos e houve acréscimo de 0,43 

pontos percentuais/inquérito. A tendência da frequência de consumo de outro 

tipo de leite também foi ascendente, com acréscimo de 1,63 pontos percentuais 

no período e atingiu 39,6% das crianças em 2011. Apesar de pelo menos 35% das 

crianças menores de seis meses terem tomado água no dia anterior à entrevista, 

em todos os anos, houve decréscimos significativos na frequência do consumo 

de água, chá e frutas ao longo do período. Todos os indicadores referentes ao 

aleitamento materno apresentaram aumento positivo, 

sendo a tendência temporal estatisticamente significativa 

para Aleitamento Materno Exclusivo em menores de seis 

meses, com aumento de 1,77 pontos percentuais/inquérito 

e Aleitamento Materno entre as crianças com seis a 12 meses de idade, com 

aumento de 1,02 ponto percentual/inquérito. Vistos em conjunto, os resultados 

apontam situação distante das recomendações desde o início até o final do 

período para a maior parte dos indicadores, mas apresentaram evolução positiva.

Referências: World Health Organization. Indicators for assessing infant and young 

child feeding practices: conclusions of a consensus meeting held 6–8 November 

2007. Geneva: WHO; 2008.

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição do lactente; Aleitamento Materno; Indicadores

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: World Health Organization. Indicators for 

assessing infant and young child feeding practices: conclusions of a consensus 

meeting held 6–8 November 2007. Geneva: WHO; 2008.
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PO82 - ALEITAMENTO MATERNO: CONHECIMENTO E PERCEPÇÕES DAS 

NUTRIZES

Rodrigues MCA 1; SILVA SA 2; PEDROSA ICA 3; SILVA MLS 4; 

1 - HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO - SANTOS / UNIP - UNIVERSIDADE 

PAULISTA; 2 - HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO - SANTOS - ANJOS DO LEITE 

- ASSESSORIA EM AMEMENTAÇÃO; 3 - UNIP - UNIVERSIDADE PAULISTA; 4 

- HOSPITAL GUILHERME ÁLVARO - SANTOS; UNAERP - ÚNIVERSIDADE DE 

RIBEIRÃO PRETO; ANJOS DO LEITE - ASSESSORIA EM AMAMENTAÇÃO ; 

Tratou-se de um estudo que teve como objetivos avaliar o conhecimento das 

nutrizes sobre os benefícios do aleitamento materno, identificar a intenção de 

aderir ou não o aleitamento materno exclusivo até seis meses de vida, assim 

como as percepções das mesmas diante das orientações transmitidas durante o 

pré-natal. Foi realizada uma pesquisa de campo com abordagem descritiva, não-

exploratória e com tratamento dos dados de maneira quantitativa. A pesquisa 

ocorreu em uma Unidade Básica de Saúde localizada no município de Santos, 

mediante aplicação de instrumento estruturado, no período entre agosto e 

novembro de 2015. Coletaram-se informações por meio de entrevistas realizadas 

com vinte nutrizes. Posteriormente os dados foram analisados e, os dados obtidos 

resultaram que o conhecimento das nutrizes sobre os benefícios do aleitamento 

materno está diretamente relacionado à adesão ou não da amamentação 

exclusiva, e que a volta ao trabalho está dentre os diversos fatores que dificultam 

a adesão do aleitamento materno exclusivo. Verificou-se também que a maioria 

das entrevistadas tiveram uma percepção positiva diante das orientações 

oferecidas durante o pré-natal sobre o aleitamento materno. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno ; Conhecimentos; 

Nutrizes

PO83 - ALEITAMENTO MATERNO: FATORES DE RISCO ASSOCIADOS AO 

DESMAME PRECOCE

SOUSA, EA 1; BRASILEIRO, AA 1; 

1 - PUC - GO; 

O aleitamento materno deve ser o primeiro alimento recebido pelo ser humano 

após o parto (FIGUEREDO, 2013). As definições para aleitamento materno 

segundo Organização Mundial de Saúde (OMS) (2008) são: aleitamento materno 

exclusivo é quando a criança recebe somente leite materno; aleitamento materno 

predominante apenas há a complementação de algum tipo de bebida à base 

de água e aleitamento materno quando a criança recebe o leite materno, 

independentemente da quantidade associado ou não com alimentos semissólidos 

ou líquidos, tais como água, suco, chá, entre outros. Objetivo: Identificar quais 

são os fatores de risco associados ao desmame precoce. Métodos: Revisão de 

literatura realizada no banco de dados do CAPES/MEC. Os critérios de inclusão 

foram, somente artigos científicos no idioma português, disponíveis na íntegra, no 

limite temporal de 5 anos, com textos técnicos científicos independente do ano de 

publicação. Definiu-se como critério de exclusão textos de revisão da literatura e 

overview, teses e artigos científicos repetidos. Foram avaliados vinte seis artigos 

científicos referentes ao aleitamento materno observando possíveis causadores 

do desmame precoce. Revisão: Os fatores de risco associados com o desmame 

precoce foram: inserção de alimentos complementares, uso de mamadeira e 

chupeta, trabalho das mães, falta de creche no local de trabalho e a utilização da 

creche externa ao local do trabalho da mãe, fatores socioeconômicos, ausência 

de orientação materna e apoio paterno, fissura mamilar, fatores culturais, idade 

materna, aspectos da paridade, idade da criança, baixo 

peso fetal, estado nutricional da criança. Comentários: 

Os principais fatores de risco encontrados nos artigos 
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pesquisados: uso de chupeta e mamadeira, trabalho da mãe, introdução de 

alimentos complementares, falta de conhecimento da mãe e de orientação à 

mesma, a não participação em grupos de apoio, acompanhamento pré-natal, 

pós-natal e profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Desmame; Fatores de risco

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Figueredo SF, Mattar MJG, Abrão ACFV. 

Baby-Friendly Hospital: prevalence of exclusive breastfeeding at 6 months and 

intervening factors. Rev. Escola de Enfermagem da USP. 2013;47:1291-7. 

World Health Organization [página na internet]. Indicators for assessing infat 

and Young child feeding practices: Conclusions of consensus meeting held 6-8 

November 2007 in Washington, DC, USA [acessado em 26 de outubro de 2015]. 

Genebra: WHO; 2008. Disponível em: . 

PO84 - ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA E ALEITAMENTO MATERNO 

EXCLUSIVO: RELATO DE CASO

Barbosa CLS 1; Cavalheiro LAA 2; Deslandes FS 2; Matos LG 3; Barsam FJB 4; 

1 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro e Núcleo 

de Assistência Materno e Infantil MameBaby; 2 - Núcleo de Assistência Materno 

e Infantil MameBaby; 3 - Santa Casa de Misericórdia de Lavras; 4 - Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro; 

Introdução: Alergia alimentar é definida como reação adversa ao componente 

proteico do alimento e que envolve mecanismo imunológico, podendo ou não ser 

mediada por IgE. O leite de vaca contém cerca de 30-35 g/litro de proteínas, que 

podem induzir a formação de anticorpos específicos em indivíduos geneticamente 

predispostos. 

Objetivos: Relatar caso de Alergia à Proteína do Leite Vaca (APLV) em recém-

nascido (RN) com aleitamento materno exclusivo (AME). 

Descrição metodológica: RN termo e peso 2540g. No 19º dia de vida, apresentou 

ganho ponderal de 20g/dia, em AME, sendo acompanhada por consultoras em 

amamentação. Com 1 mês apresentou fezes com sangue e mãe suspendeu, por 

conta própria, leite e derivados da sua alimentação. Solicitado IgE com resposta 

positiva e mantido dieta materna livre de leite e seus derivados. 

Resultado: Com 2 meses e 24 dias, lactente apresentava ganho de 25g/dia, em 

AME e mãe mantendo restrição dietética. Aos 4 meses e 29 dias de vida, mãe 

acrescentou em sua alimentação carne de vaca e ovo, mantendo em AME sem 

reações para o lactente. Com 6 meses e 3 dias, iniciou-se introdução alimentar 

pelo método Baby Led-Weaning (BLW), acompanhado por enfermeira consultora. 

Lactente tolerou todos os alimentos, sem nenhuma reação. 

Aos 9 meses e 8 dias, foi reintroduzido leite e derivados 

na dieta materna, sem repercussão para a criança, que 
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mantinha a amamentação em livre demanda. Com 1 ano e 18 dias, realizado 

prova de provocação oral no consultório pediátrico com pão de queijo, não 

apresentando reações alérgicas, sendo liberado dieta para leite e derivados. 

Conclusão: O diagnóstico precoce de APLV nas crianças evita a desnutrição e 

outros efeitos adversos. O tratamento baseia em orientar a mãe a excluir da dieta 

leite de vaca e derivados e manter o aleitamento materno que trará diversos 

benefícios e aumentará o vínculo entre ambos. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Alergia à Proteína do Leite de Vaca

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Associação Brasileira de Alergia e 

Imunopatologia e Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição. Guia prático 

da APLV mediada pela IgE. ReV Bras Alerg Imunopatol 2012;35:203-230. 

Host A. Frequency of cow’s milk allergy in childhood. Ann Allergy Immunol 

2002;89:33-7. 

Sicherer SH, Sampson HA. Food allergy: recent advances in athophysiology and 

treatment. Annu Rev Med 2009;60:261-77. 

Sociedade Brasileira de Nutrição Enteral e Parenteral, Sociedade Brasileira 

de Clínica Médica, Associação Brasileira de Nutrologia. Terapia Nutricional no 

paciente com alergia ao leite de vaca. Projeto Diretrizes 2011. 

PO85 - AMAMENTAÇÃO E FONOAUDIOLOGIA

COSTA JCR 1; CONRADT ACS 1; DIAS WAB 1; GONÇALVES MG 1; CLOSS CTK 1; 

NETO PP 2; 

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA; 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ; 

INTRODUÇÃO: Amamentação e Fonoaudiologia representam fatores 

preponderantes para uma boa articulação da comunicação oral da criança e 

vínculo social. 

OBJETIVO: Aprofundar o conhecimento sobre a Amamentação e a Fonoaudiologia 

que interferem na sucção,mastigação e articulação das palavras adequadamente. 

METODOLOGIA DETALHADA: Estudo retrospectivo bibliográfico no período de 

2003 a 2015 nos seus aspectos convergentes de Educação e Promoção em Saúde 

sobre Amamentação e Fonoaudiologia. 

RESULTADOS:Amamentação representa gesto natural, involuntário e direito da 

criança que associada a Fonoaudiologia (desenvolvimento neuropsicomotor, social 

e aperfeiçoamento da comunicação) com funções auditiva/vestibular/congnitiva 

atuam concomitantemente :a) na sucção: há um desenvolvimento osteomuscular 

harmonioso das estruturas orais e faciais (mandíbula e maxila) garantindo que a 

dentição possua um guia para um bom alinhamento e nivelamento dos dentes, 

estímulo à respiração nasal e comunicação oral pois as estruturas envolvidas no 

processo da sucção serão as mesmas para que ocorram mastigação e linguagem 

oral eficaz; b) na mastigação: amamentação e alimentação não somente pastosa 

facilitam o preparo e a estimulação dos órgãos fonoarticulatórios (lábios, 

língua,bochechas,palato e dentes) para boa articulação das palavras com 

satisfação da necessidade psicológica;c) nos prematuros 

(que podem ter dificuldade de permanecer em estado de 

alerta,alterações na mobilidade lingual,abertura exagerada 
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da mandíbula,vedamento labial insuficiente e diminuição das bolsas de gordura nas 

bochechas) a amamentação(copo/outra via) com avaliação precoce da mesma 

podem detectar dificuldades que a colocam em risco e assim contribuem para o 

desenvolvimento motor-oral adequado na sucção/deglutição/respiração visando 

a transição da alimentação alternativa à oral na translactação/relactação;d)na 

prevenção das otites médias crônicas , instalação de hábitos inadequados (sucção 

do dedo,da língua, roer unhas) e disfunção da mastigação,deglutição,respiração, 

retardo da fala, fluência, voz. 

CONCLUSÃO: A amamentação e a Fonoaudiologia desde o nascimento podem 

favorecer bom padrão articulatório, beneficiam a criança na nutrição,promovem 

correta mastigação com estruturas integradas,estimulação motor-oral e 

comunicação efetiva na perspectiva da qualidade de vida.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Mastigação; Fonoaudiologia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS : 

1.A AMAMENTAÇÃO E A FONOAUDIOLOGIA,2015. Disponível em:< http://

hospitalestrela.com.br//>Acesso ;08dez2015. 

2.FONOAUDIOLOGIA E A IMPORTÂNCIA DA AMAMENTAÇÃO E DA 

ALIMENTAÇÃO ADEQUADA NO DESENVOLVIMENTO INFANTIL,2015. Disponível 

em:< http://guiadobebe.oul.com.br//>Acesso ;08dez2015. 

3.FONOAUDIOLOGIA ALIADA A AMAMENTAÇÃO TORNA O BEBÊ MAIS 

SAUDÁVEL,2015. Disponível em:< http://especialidadesintegradas.com.

br//>Acesso ;08dez2015. 

4.PREMATUROS E ALEITAMENTO :FONOAUDIOLOGIA E EDUCAÇÃO-

PROMOÇÃO DA SAÚDE: SANTANA,MCP e cols,2015. 

Disponível em:< http://aleitamento.com //> Acesso 

09dez2015. 

5.MEDEIROS,AMC ET AL. Alimentação do recém-nascido pré-termo:aleitamento 

materno,copo e mamadeira.Rev.soc.Bras.fonoaudiologia.2011;16(1):73-9. 
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PO86 - AMAMENTAÇÃO E USO DE PROTETORES DE MAMILO: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

Silva, AL 1; Pinheiro, DFL 2; Valério, KD 3; MELO, SPSC 4; 

1 - UNIAME- unidade de aleitamento materno exclusivo da Unimed Recife; 2 - 

UNIAME- Unimed Recife; 3 - Hospital da Restauração; 4 - FIOCRUZ; 

Introdução: A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes 

e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras -NBCAL (lei 

n°11.265 /2006)1 assegura o uso apropriado desses produtos de forma que 

não haja interferência na prática do aleitamento materno, configurando-se 

como importante instrumento para o controle da publicidade indiscriminada 

dos alimentos e produtos de puericultura que concorrem com a amamentação. 

Diversos estudos comprovam a existência da confusão de bicos2,3 que acontece 

com o uso de bicos artificiais como chupetas, mamadeiras e protetores de 

mamilo, contribuindo para o desmame precoce. Segundo a Organização Mundial 

da Saúde4 recomenda-se o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e a 

continuação dele com dieta complementar oportuna até no mínimo dois anos. 

Objetivo: Relatar a experiência do aleitamento materno e o uso de protetores de 

mamilo. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, 

vivenciado numa clínica privada de aleitamento materno na cidade do Recife. 

Resultados: No cotidiano, observa-se que na maioria dos casos, os bebês que 

estão sendo amamentados com o protetor de mamilo chegam à unidade com 

baixo ganho ponderal ou ainda não recuperaram o peso do nascimento, com 

importante dificuldade de pega, já que o protetor de mamilo impede o contato 

pele a pele. Geralmente o bico de silicone é indicado para 

solucionar problemas da mama da lactante como os casos 

de má formações ou traumas mamilares, mas para uma 

boa pega o bebê deve abocanhar a aréola e não o mamilo.

Conclusões: A prática vivenciada mostra que é possível amamentar sem o uso 

do protetor de mamilo através de uma boa pega e posicionamento adequado do 

binômio mãe-bebê e que o protetor tem contribuído para a redução da produção 

láctea, desmame precoce e baixo ganho ponderal. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitameto materno; desmame precoce; perda de peso

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referências: 

1. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria nº 11.265, de 3 de janeiro de 2006. Norma 

Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira 

Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras -NBCAL. 2006. 

2. Rocci E, Fernandes RAQ. Dificuldades no aleitamento materno e influência no 

desmame precoce. Rev Bras Enferm. 2014 jan-fev; 67(1): 22-7. 

3. Soares JPO, Novaes LFG, Araújo CMT, Vieira ACC. Amamentação natural de 

recém-nascidos pré-termo sob a ótica materna: uma revisão integrativa. Rev. 

CEFAC. 2016 Jan-Fev; 18(1):232-241. 

4. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento 

materno e alimentação complementar. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção 

à Saúde, Departamento de Atenção Básica. 2009, p.112. 
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PO87 - AMAMENTAÇÃO EM PÚBLICO: COMPREENSÕES SOCIAIS SOBRE O 

ATO DE AMAMENTAR

PAIXÃO JÚNIOR, J 1; LONGO, J. S. 2; Martins, Marizilda 2; 

1 - UFPR Universidade Federal do Paraná; 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

PARANÁ; 

Atualmente muito se discute a respeito da influência da amamentação para 

a criança não apenas quando bebê, mas também para a vida adulta (RAMOS 

et al, 2010). Entretanto ainda existem crenças e tabus capazes de produzir 

diferentes significados sobre aleitamento para a mulher. A decisão de amamentar 

ou não depende da importância atribuída a esta prática que é fundamentada 

nas informações transmitidas culturalmente. Frente a isso almejamos entender 

o impacto social nas atitudes maternas frente a amamentação público, 

através de uma revisão de bibliografia em bases de dados com os termos 

“aleitamento materno”. Junto disso, utilizamos como instrumento analítico a 

teoria das representações sociais de MOSCOVICI (2003). Segundo essa teoria 

as considerações do coletivo marcam o caráter do indivíduo. Esse caráter seria 

construído pela interação das teorias projetadas pelas crianças, influenciada pela 

família e, com o tempo, substituídas por outras teorias, ao passo que se ampliam as 

relações sociais: as próprias experiências da mulher enquanto criança influenciam 

em como ela lidará com a amamentação mais tarde. Observar outras mulheres 

amamentando em público possui influência positiva no futuro, quando essa mãe 

for amamentar. Além disso, ver outra mulher amamentando longe do público 

pode influenciar negativamente esse processo, dessa forma, o aleitamento em 

público é interpretado como algo vergonhoso, adicionando 

dificuldades no processo de amamentação (REZENDE, 

2002). Ademais, a exposição das mamas no espaço público 

provoca constrangimento a algumas mulheres, sendo 

considerado motivo suficiente para substituir a mama pela mamadeira. Dessa 

forma, as razões pelas quais a mãe desmama são muito complexas, o índice de 

mulheres que expressam medo e vergonha de amamentar é muito alto (Silva 

,1994). Analisar as condições a que as lactantes se expõem e a forma como isso 

impacta no ato da amamentação demonstra a importância dos ambientes sociais 

na saúde física e mental dessas mulheres. 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Aleitamento materno em público; 

Representações do aleitamento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: SILVA, I. A. Amamentar. uma questão de 

assumir riscos ou garantir beneflcios. São Paulo. 1994. 19Bp. Tese (Doutorado) - 

Escola de Enfermagem, Universidade de São Paulo. 

REZENDE, M. A. et al . O processo de comunicação na promoção do aleitamento 

materno. Rev. Latino-Am. Enfermagem, Ribeirão Preto , v. 10, n. 2, p. 234-238, Apr. 

2002 . 

RAMOS CV, ALMEIDA JAG, SALDIVA RDM, 24. PEREIRA LMR, ALBERTO NSMC. 

Prevalência do Aleitamento Materno Exclusivo e os fatores a ele associados 

em crianças nascidas nos Hospitais Amigos da Criança de Teresina – Piauí. Rev 

Epidemiol Serv Saúde 2010; 19(2): 115-124. 

MOSCOVICI S. Representações sociais: investigações em psicologia social. Rio de 

Janeiro, Vozes, 2003. 
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PO88 - AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA (AME) DE GEMELARES PREMATUROS 

TARDIOS POR 6 MESES SEM USO DE FÓRMULA – RELATO DE CASO

Sales CED 1; Paz AL 2; Meira AC 3; Junior ONA 2; Santos EO 4; Primo MAC 5; 

1 - Instituto de Perinatologia da Bahia; 2 - Instituto de Perinatologia da Bahia ; 

3 - Instituto de Perinatologia da Bahia ; 4 - Universidade Salvador – Unifacs ; 5 - 

Universidade Salvador – Unifacs; 

Introdução: Há séculos se sabe que é possível uma mãe amamentar plenamente 

dois ou mais bebês, visto que as mamas são capazes de responder às demandas 

nutricionais das crianças. O nascimento de gêmeos é uma dádiva, acarretando 

um grande desafio, principalmente quando são prematuros1. É um processo com 

vínculo profundo entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da 

criança, no sistema imunológico, fisiológico, no seu desenvolvimento cognitivo e 

emocional, além de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe1. 

Objetivos: Evidenciar que é possível amamentar exclusivamente gemelares 

prematuros tardios até os 6 meses de idade e sem usar fórmulas, em livre 

demanda1. 

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo com relato de caso, em seguimento 

ambulatorial de gemelares prematuros tardios (36 semanas), pesando ao nascer 

1.610g e 1.686g, pequenos para a idade gestacional, após alta da unidade de 

cuidados semi-intensivo, seguido de período em Metodologia Canguru em um 

Hospital Amigo da Criança. 

Resultados: A permanência da genitora na unidade após o parto, proporcionou 

o início do AME na unidade de cuidados intensivos e manutenção na “enfermaria 

Canguru”. Os gemelares após alta hospitalar foram 

acompanhados no ambulatório do Banco de Leite da 

unidade. Com 42 semanas: medidas antropométricas 

adequadas pela Curva de Fenton 20132. Dos 2 aos 8 

meses: peso e perímetro cefálico adequados pela curva da OMS 2008, estatura 

discretamente abaixo e desenvolvimento neuropsicomotor adequados para 

a idade. Aos 6 meses, iniciado dieta complementar e mantido o AME, sem 

acréscimo de fórmula. 

Conclusão: O AME é uma realidade possível para gemelares prematuros que 

passaram por um afastamento inicial da mãe, em uma unidade de cuidados semi-

intensivos. O apoio dos familiares principalmente do companheiro, a política de 

aleitamento na unidade de saúde e o incentivo dos profissionais é fundamental 

para o aleitamento exclusivo, mesmo diante de todas dificuldades apresentadas. 

PALAVRAS-CHAVE: : Amamentação gemelares ; Prematuridade; Banco de Leite

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf - Acesso em 21/07/16 

http://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-3-13 - Fenton 

and Kim BMC Pediatrics 2013 – Acesso em 27/07/16
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PO89 - AMAMENTAÇÃO NA RODA: ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM 

INSTRUMENTAM AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA AÇÕES DE 

PROMOÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO.

Queiroz, PHB 1; 

1 - Faculdade de Jaguariúna; 

Introdução: A formação do enfermeiro pretende dota-lo de conhecimentos que 

fundamentem competências e habilidades, notadamente aquelas que se propõe 

a Promoção da Saúde1. A participação de alunos em projetos desenvolvidos 

nos serviços e comunidade ao longo de todo o curso de enfermagem pretende 

formar profissionais habilitados às demandas do trabalho no âmbito do SUS2. No 

âmbito da equipe de Estratégia de Saúde da Família (ESF), o agente comunitário 

de saúde (ACS) constitui elemento importante para a promoção de ações 

educativas em Aleitamento Materno (AM), uma vez que parte de sua atuação 

nos espaços de vida cotidiana da criança e família prevê a prevenção, promoção 

da saúde e identificação de necessidades especiais3. 

Objetivo: Relatar as atividades desenvolvidas por acadêmicos de Enfermagem 

junto aos ACS visando à capacitação em promoção e apoio ao AM. 

Método: Trata-se de um relato descritivo sobre atividade de Educação em Saúde 

por estudantes em uma ESF na região metropolitana de Campinas/SP em agosto 

de 2015. Durante as atividades de preparação da Semana Mundial do Aleitamento 

Materno (SMAM) organizaram-se ações educativas inspiradas na educação-

reflexiva4 para os ACS da unidade. 

Resultados: Os ACS solicitaram apoio na produção de oficina sobre AM com 

crianças na área de abrangência da ESF. A partir das falas 

compartilhadas em roda de conversa, os alunos puderam 

ressaltar o conhecimento dos ACS em AM, desmistificar 

e atualizar conceitos. Junto com os alunos, os agentes 

planejaram as atividades a serem desenvolvidas com as crianças da comunidade 

escolar. 

Conclusão: Os alunos consideraram a ação positiva porque possibilitou a 

percepção de que todos os indivíduos possuem saberes que contribuem para o 

processo de educação em saúde. Participar e colaborar com o maior número de 

pessoas para a promoção, proteção e apoio ao AM é uma ferramenta importante 

para a formação de profissionais comprometidos com a saúde das populações. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Educação em Enfermagem; Recursos 

Humanos em Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- Faculdade de Jaguariúna. Projeto Pedagógico 

do Curso de Enfermagem. Jaguariúna, 2015. 157p. 

2- Cardoso FA, et al. Capacitação de agentes comunitários de saúde: experiência 

de ensino e prática com alunos de Enfermagem Rev Bras Enferm, Brasilia 2011 

set-out; 64(5): 968-73. 

3- Machado MCHS et al. Intervenção educativa sobre aleitamento materno 

dirigida a agentes comunitários de saúde. Rev. Bras. Saúde Matern. Infant. 2010. 

Recife, 10 (4): 459-468. 

4- Barbosa VBA, Ferreira MLSL, Barbosa PMK.Educação permanente em saúde: 

uma estratégia para a formação dos agentes comunitários de saúde.Rev. Gaúcha 

Enferm.2012. Porto Alegre ,33 (1): 56-63 
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PO90 - AMAMENTAÇÃO: ASPECTOS EMOCIONAIS IMPLICADOS EM SUA 

FISIOLOGIA

Najm BB 1; 

1 - Autônoma; 

INTRODUÇÃO 

Muito se fala sobre amamentação em nossos dias: tida como consequência natural 

da maternidade, comprovou-se cientificamente seus benefícios para a saúde 

física e emocional do bebê e sua mãe. No entanto, apesar da penetração maciça 

das campanhas pró-aleitamento nas instituições de saúde e na mídia, o desmame 

precoce e a introdução de substitutos do leite materno ainda é frequente. Este 

trabalho propõe-se a investigar as questões psíquicas que envolvem a dinâmica 

do início da amamentação e suas influências sobre o estabelecimento do vínculo 

com o bebê. 

OBJETIVOS 

Investigar as questões psíquicas que envolvem a dinâmica da amamentação, 

demonstrando sua influência sobre o processo e desmistificar o reducionismo 

biológico ao qual este fenômeno é submetido no atendimento tradicional. 

Provocar o profissional de saúde para que amplie seu olhar sobre as duplas mãe-

bebê com a finalidade de prestar um atendimento mais empático e completo. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA 

O trabalho foi desenvolvido a partir de revisão da bibliografia de referência. 

Trata-se de um estudo qualitativo retrospectivo onde os estudos teóricos a 

respeito do psiquismo materno dentro da perspectiva psicanalítica serviram 

como embasamento para a hipótese inicial. 

RESULTADOS 

Ampliação do campo de discussão inserindo a amamentação 

como parte essencial da vivência das interações mãe-bebê; 

Inserção do psicólogo no trabalho do atendimento ampliado às mães com 

dificuldades de amamentação; 

Estimular em diferentes níveis o atendimento e escuta da mulher com dificuldade 

para amamentar. 

CONCLUSÃO 

Quando as técnicas de manejo clínico esgotam-se como arcabouço teórico para 

quem oferece apoio à mulher com dificuldade na amamentação, é preciso dar 

espaço às investigações psíquicas para uma melhor compreensão do puerpério. 

Desta forma é possível prover aos profissionais de saúde um maior repertório de 

possibilidades para o aconselhamento e encaminhamento, sempre levando em 

consideração o desejo materno, para que a saúde emocional da relação mãe-

bebê não seja exposta a riscos psíquicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Vínculo; Comunicação mãe e bebê

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Almeida JAG. Amamentação: um híbrido 

natureza-cultura. 2. ed. Rio de Janeiro: Fiocruz, 1999. 

Nakano AMS. As vivências da amamentação para um grupo de mulheres: nos 

limites de ser “o corpo para o filho” e de ser “o corpo para si”. Cad. Saúde Pública. 

2003; 19(2):S355-S363. 

Silva AAM. Amamentação: fardo ou desejo? Estudo histórico-social dos saberes e 

práticas sobre aleitamento na sociedade brasileira [dissertação]. Ribeirão Preto: 

Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 1990. 

Vieira GO, Martins CC, Vieira TO, de Oliveira NF, Silva LR. Factors predicting early 

discontinuation of exclusive breastfeeding in the first 

month of life. J Pediatr (Rio J). 2010;86(5):441-444. 

Winnicott DW. Os bebês e suas mães. 3. ed. reimp. São 

Paulo: Martins Fontes, 2006. 
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PO91 - AMIGA MATERNA: MULTIPLICADORAS DE CONHECIMENTO COMO 

FERRAMENTA DE APOIO PARA A AMAMENTAÇÃO

Almeida, CS 1; 

1 - Amiga Materna; 

Objetivo: Amiga Materna é um projeto que tem como objetivo fortalecer o 

vínculo entre mãe e filho pela promoção do aleitamento materno através da 

educação em saúde. Métodos: Como a amamentação ainda tem muitos tabus, 

e que sofre recortes pela cultura atual, o projeto visa capacitar mães a apoiar 

outras mães a amamentar. O atendimento inicial ocorre através de consultas 

físicas bem como a participação em grupo de apoio virtual, onde as moderadoras 

são mães que também já amamentaram ou ainda amamentam. Isso tudo, através 

de multiplicação de conhecimento, fundamentado com referências nacionais em 

aleitamento materno, além de noções de autocuidado e educação em saúde. 

Através destas ferramentas, a mãe empodera-se podendo usar sua própria 

experiência e conhecimento para motivar outras mães. Resultados: Os benefícios 

do projeto são visíveis, especialmente na manutenção da amamentação, que 

acaba durando muito mais tempo que a média brasileira, chegando atingir os 

dois anos ou até mais. O projeto já atendeu 5 mil mães na forma presencial e 

possui atendimento permanente em grupo virtual que possui atualmente 300 

membros. Conclusão: O projeto trouxe inúmeros benefícios as mães e atualmente 

baseado está em fase de expansão. A intenção desse grupo é se estender a todas 

as comunidades da região da Grande Florianópolis.

PALAVRAS-CHAVE: Materna; Amamentação; Apoio

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil, Ministério da 

Saúde. Brasil. Saúde da criança : aleitamento materno e 

alimentação complementar. 2ª ed. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2015. 

Carvalho, Marcus R., Tavares, L. A. M. Amamentação: Bases Cientificas. 3ª ed. Rio 

de Janeiro, RJ: Guanabara Koogan.
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PO92 - ANÁLISE DA ASSOCIAÇÃO ENTRE A AUTOEFICÁCIA NA AMAMENTAÇÃO 

COM AS INTERCORRÊNCIAS NO CICLO GRAVÍDICO-PUERPERAL E O TIPO DE 

PARTO

Guimaraes CMS 1; Conde RG 1; Brito BC 1; Gomes-Sponholz FA 2; Oria MOB 3; 

Monteiro JCS 1; 

1 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP; 2 - Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto; 3 - Universidade Federal do Ceará; 

Introdução: a autoeficácia na amamentação está relacionada à percepção da 

mulher sobre sua capacidade de amamentar seu bebê. Quanto maior o nível 

de autoeficácia, maior a chance de a mulher amamentar por mais tempo. As 

experiências vividas pela mulher no ciclo gravídico-puerperal e no período 

intraparto interferem diretamente na amamentação e na construção da 

autoeficácia. Objetivo: verificar a associação da autoeficácia na amamentação 

no pós-parto imediato com as intercorrências durante a gestação, parto e pós-

parto, e com o tipo de parto entre puérperas adolescentes e adultas. Métodos: 

estudo observacional, transversal e descritivo, realizado em uma maternidade de 

Ribeirão Preto/SP, de janeiro a julho de 2014, utilizando-se a Breastfeeding Self-

Efficacy Scale (BSES) para avaliar a autoeficácia na amamentação. A amostra 

foi constituída de 306 adultas e 94 adolescentes. Para análise entre as variáveis 

utilizou-se o Teste Exato de Fisher e considerou-se nível de significância de 

5%. Resultados: a maioria das adolescentes (54,26%) e das adultas (54,58%) 

apresentou alto nível de autoeficácia na amamentação. Para as adolescentes 

não houve associação estatisticamente significativa entre a autoeficácia e as 

intercorrências na gestação (p=0,2930), parto (p=0,6661), 

pós-parto (p=0,7624) e o tipo de parto (p=0,4741). 

Para as adultas também não foi verificada associação 

estatisticamente significativa entre a autoeficácia na 

amamentação e as intercorrências na gestação (p=0,7606), parto (p=0,6202), 

pós-parto (p=0,6449) e o tipo de parto (p=0,4187). Conclusão: no presente 

trabalho as variáveis estudadas não estavam associadas. Porém, destaca-se a 

importância de investigações na prática clínica e na pesquisa, a fim de fornecer 

subsídios e informações para o planejamento da assistência e para a promoção 

do aleitamento materno. 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Autoeficácia; Confiança

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Dennis CL. Identifying predictors of 

breastfeeding self-efficacy in the immediate postpartum period. Res nurs health. 

2006 aug; 29(4): 256-68. 

Nichols J, Schutte NS, Brown RF, Dennis CD, Price I. The Impact of a Self-Efficacy 

Intervention on Short-Term Breast-Feeding Outcomes. Health Education & 

Behavior. 2009 abr; 36(2): 250-259
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PO93 - ANÁLISE DA PREVALENCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO 

E DA PRESCRIÇÃO DE SUPLEMENTO DO LEITE MATERNO EM UM HOSPITAL 

AMIGO DA CRIANÇA

Castro GMMA 1; Fernandes RCL 1; Martins QCS 1; Lima SP 1; Oliveira de DA 1; Aires 

J 2; 

1 - Hospital Universitário Ana Bezerra; 2 - Faculdade de Ciências da Saúde do 

Trairi – UFRN; 

INTRODUÇÃO: O Aleitamento Materno (AM) é o método isolado que mais 

previne a mortalidade infantil e proporciona saúde mental e física para mãe-

filho. A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), criada pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e UNICEF, no ano de 1990, apresenta os Dez Passos 

para o Sucesso do AM, destacando-se o Passo 6: a contra-indicação de outra 

bebida/alimento além do leite materno (LM) ao recém-nascido, contanto que 

haja indicação do médico e/ou nutricionista para o uso de substitutos de LM. Um 

dos fatores identificados como negativos ao sucesso do AM é a administração 

de suplementos do LM nas primeiras horas de vida, pois pode reduzir a intenção 

da mãe amamentar exclusivamente. OBJETIVO: Identificar a prevalência do 

aleitamento materno exclusivo (AME) na alta hospitalar e o uso de suplemento 

do LM com fórmula láctea (FL) prescrito em um Hospital Amigo da Criança. 

MÉTODO: Um estudo transversal, quantitativo e retrospectivo, realizado nos 

alojamentos conjuntos do Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB), em Santa 

Cruz/RN, no período de janeiro a dezembro de 2015. Os dados foram obtidos dos 

Formulários de Prescrição de Suplemento de LM, utilizados na rotina assistencial. 

RESULTADOS: No período estudado foram registrados 

2038 nascidos vivos, sendo a prevalência de AME na alta 

hospitalar de 82,46%. A suplementação do LM com FL foi 

de 17,54%. Dentre as justificativas apresentadas para o uso 

da suplementação destaca-se “pouco colostro” e “ausência de colostro” (49%). 

Quando ao turno de trabalho com maior número de solicitações, 49% ocorreram 

no horário noturno. CONCLUSÃO: O cumprimento do Passo 6 foi alcançado pelo 

hospital. Entretanto, parte das justificativas na indicação de suplemento não 

concordam com as “Razões Médicas Aceitáveis para uso substitutos do LM”, 

podendo dificultar o AM e favorecer o desmame precoce. Sugere-se a necessidade 

de uma avaliação mais criteriosa na indicação pela equipe assistencial. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Fórmula láctea; Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. OMS/UNICEF. Proteção, promoção e apoio 

ao aleitamento materno: o papel especial dos serviços materno-infantis. Genebra: 

WHO; 1989 

2. Ministério da Saúde (Brasil). Portaria nº 1.153, de 22 de maio de 2014. 
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PO94 - APLICATIVOS PARA CELULARES DE SISTEMA ANDROID COMO 

FERRAMENTAS DE SUPORTE AO ALEITAMENTO MATERNO

Magalhães EIS 1; Moraes AOS 1; 

1 - Universidade Federal de Pelotas; 

Introdução 

O benefício de tecnologia de informação aplicado à saúde é bem conhecido (1). 

A amamentação é um tema de relevância na saúde pública, contudo, para seu 

sucesso é necessário um constante incentivo e suporte (2), sendo que aplicativos 

relacionados ao aleitamento materno (AM) podem ser úteis no suporte às 

nutrizes. 

Objetivo 

Analisar aplicativos para telefones celulares de sistema android desenvolvidos 

para suporte na amamentação. 

Métodos

Os aplicativos foram pesquisados na Play Store, utilizando os termos “Aleitamento 

materno” e “Amamentação”. Foram selecionados aplicativos gratuitos disponíveis 

em português, e a análise considerou as funções e informações disponíveis para 

auxílio na amamentação. 

Resultados 

Analisou-se seis aplicativos: Amamentação, Amamentação Bebê, Diário da 

Amamentação, Gerenciar seu Peito!, Hora de Mamar e iMom. 

Dentre os aplicativos, um deles fornecia um ambiente virtual de discussão sobre 

AM com interação entre nutrizes e profissionais de saúde, além de conteúdo on 

line sobre diversos temas de amamentação. 

Cinco aplicativos possuíam a função de marcar o tempo 

de amamentação em cada mama, apresentando histórico 

do total e duração de mamadas em cada mama por dia/

horário. Em um dos aplicativos, essa mesma função, era também disponível para 

a ordenha do leite materno. 

Um aplicativo, disponibilizava música ambiente para o momento da amamentação, 

e fornecia uma lista de bancos de leite e postos de coleta no país, e a opção de 

“Ajuda” para sanar dúvidas sobre o AM. 

Conclusão 

Os aplicativos analisados possuem funcionalidades e informações importantes 

no processo de lactação, e o aprimoramento dessas tecnologias é essencial para 

o avanço dos recursos de suporte ao AM. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Aplicativos Móveis; Telefones Celulares

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Geissbuhler A, Kulikowski C, editors. IMIA 

Yearbook of Medical Informatics. Methods Inf Med 2008; 47 Suppl 1:157-64. 

2. Ministério da Saúde. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação 

complementar. Cadernos de Atenção Básica, nº 23, 2ª edição - Brasília, 184 p., 

2015. 
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PO95 - APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO A MÃES COM BEBÊS INTERNADOS 

EM UNIDADES DE TERAPIAS NEONATAIS EM UMA MATERNIDADE DE 

TERESINA-PI

Rocha ABS 1; Veras LRA 2; Oliveira Filho MR 1; Pacífico YFF 1; Ramos CV 1; Pinto 

MCLM 1; 

1 - Centro Universitário de Saúde, Ciências Humanas e tecnológicas do Piauí - 

UNINOVAFAPI; 2 - Centro Universitário de Saúde, Ciências Humanas e tecnológicas 

do Piauí- UNINOVAFAPI; 

Introdução: O leite humano proporciona uma combinação única de proteínas, 

lipídios, carboidratos, minerais, vitaminas, enzimas e células vivas, assim como 

benefícios nutricionais, imunológicos, psicológicos e econômicos, reconhecidos 

e inquestionáveis. Essas qualidades adquirem relevo especial em se tratando 

de recém-nascidos pré-termo, por sua maior vulnerabilidade. Objetivos: Este 

estudo teve como objetivo acompanhar as mães com recém-nascidos internados 

na Unidade de Terapia Intensiva Neonatal e Unidade de Cuidado Intermediário 

Neonatal Convencional, para orientá-las sobre a importância do aleitamento 

materno exclusivo nos seis primeiros meses de vida e assim apoiar a prática de 

aleitamento. Metodologia: O trabalho foi realizado no período de fevereiro a 

março de 2015, junto ao Posto de Coleta de Leite Humano de uma Maternidade, 

em atividades como: cadastro de mães internas, coleta de peso, volume de leite 

diário e apoio a prática de aleitamento materno. Resultados: Dentre os doze recém-

nascidos que tiveram alta das Unidades de Terapias Neonatais no período de 

realização da proposta, dez (83,3%) estavam em aleitamento materno exclusivo. 

Observou-se ainda a recuperação mais rápida do estado 

de saúde desses recém-nascidos, pois estes receberam alta 

no prazo de um mês. Conclusão: O incentivo a prática do 

aleitamento materno foi realizado com sucesso, já que os 

dados demonstram que a maioria das mães assistidas conseguiu amamentar seu 

filho no período que estavam internados e continuaram com a prática durante a 

alta. Como consequência da atenção afetiva e o trabalho humanizado, foi possível 

perceber o interesse e empenho das mães no momento de retirada do leite. As 

orientações dadas às mães fizeram com que elas se sentissem mais confiantes.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Prematuro; Leite Humano

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Ichisato SMT, Shimo AKK. Aleitamento materno 

e as crenças alimentares. Rev. Latino-Am. Enfermagem 2001 Set; 9(5): 70-76. 

Rezende MB, Araújo CRS, Xavier CC, Santos TM, Colosimo EA. Prevalência do 

aleitamento materno em recém-nascidos de muito baixo peso: método alternativo 

versus tradicional na alimentação. Revista Médica de Minas Gerais 2014; 24(2): 

143-49. 

Sousa AF, Claro ML, Sousa AL, Lima LHO, Santana AGS. Avanços e desafios do 

aleitamento materno no Brasil: uma revisão integrativa. Rev Bras Promoção 

Saúde 2015 Jul/Set; 28(3): 434-342. 
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PO96 - APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO À MULHER TRABALHADORA - 

RELATO DE EXPERIÊNCIA

ANDRADE LT 1; PINTO BA 1; SANTOS MA 1; PEREIRA MF 1; GAMPER MA 1; 

1 - Pontifícia Universidade Católica de Campinas ; 

Introdução: no decorrer dos anos as mulheres seguem lutando por sua 

emancipação social e econômica, em busca da igualdade de gênero. Além das 

atividades que já lhe são atribuídas culturalmente, como cuidar do lar, almejam 

a qualificação profissional e a inserção no mercado de trabalho. O Ministério da 

Saúde preconiza o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, sendo 

respaldada por leis que amparam as nutrizes, onde estas tem direito a licença a 

maternidade de 120 dias, sendo de 180 dias para funcionárias públicas. Após a 

licença a maternidade, muitas encontram dificuldades em conciliar a amamentação 

com o trabalho remunerado. O apoio dos profissionais de saúde é primordial, 

onde estes deverão orientar quanto ao manejo correto da amamentação e seus 

benefícios, assim como, ordenha e armazenamento adequados para que se evite 

o desmame precoce e na motivação e empoderamento da mulher para que esta 

continue amamentando, harmonizando este ato com seus diversos papéis na 

sociedade. 

Objetivo: Realizar um relato de experiência quanto ao apoio ao aleitamento 

materno à mulher trabalhadora em uma Unidade Básica de Saúde. 

Método: Trata-se de um relato de experiência das acadêmicas do curso 

de enfermagem na Unidade Básica de Saúde durante o Estágio Curricular 

Supervisionado visando apreciar as atividades desenvolvidas no período de 

fevereiro a junho de 2016. 

Resultados: Durante as conversas realizadas com as 

nutrizes, percebe-se a importância do ambiente de 

trabalho, motivando-a a manter a lactação, identificou-se 

a conscientização dos empregadores, responsáveis pelos recursos que auxiliam 

neste ato. O apoio dos profissionais de saúde, familiar e principalmente do 

parceiro, aumentam sua confiança, evitando assim o desmame precoce. 

Conclusão: Com a conquista de espaço no mercado de trabalho, vieram as leis 

que amparam as mulheres quanto a amamentação para o benefício do binômio 

mãe-filho estimulando assim o aleitamento materno exclusivo em livre demanda. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Mulheres Trabalhadoras; Desmame

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasileiro AA, Ambrosano GMB, Marba STM, 

Possobon RF. A amamentação entre filhos de mulheres trabalhadoras. Rev. 

Saúde Pública. 2012 ago; 46 (4): 642-648. Disponível em: http://www.scielo.br/

scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102012000400008 Acesso em: 

04/06/2016 

Souza MMT, Rodrigues LMS; Desafios da Mulher Trabalhadora diante Amamentação, 

Revista Pró-univerSUS, Vassouras, v. 1, n. 1, jul./dez., 2010. Disponível em: http://

www.uss.br/pages/revistas/revistaprouniversus/artigos/4-Desafios-da-mulher-

trabalhadora-diante-da-amamentacao.pdf Acesso em: 04/06/2016 

Brasil, Ministério da Saúde; Cartilha para a Mãe Trabalhadora que Amamenta. 1. 

ed. Brasília DF, 2010. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

cartilha_mae_trabalhadora_amamenta.pdf Acesso em: 04/06/2016 

Silva CA, Davim RMB; Mulher Trabalhadora e Fatores que Interferem na 

Amamentação: revisão integrativa. Rev.Rene. Rio Grande do Norte, 2012. 

Disponível em: http://www.revistarene.ufc.br/revista/index.php/revista/article/

view/1171/pdf Acesso em: 04/06/2016
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PO97 - APOIO SOCIAL NA VIVÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO

Santos NR 1; Giordani RCF 2; 

1 - Dep. de Nutrição, Universidade Federal do Paraná; 2 - Departamento de 

Nutrição, Universidade Federal do Paraná; 

A troca de experiência entre a rede social de um indivíduo que é definida por 

interações entre familiares, amigos, vizinhos e relação com pessoas conhecidas 

tornam-se um auxilio nas situações adversas e nas práticas em saúde (SLUZKI, 

2006). Entender as redes sociais é uma estratégia de busca de conhecer e 

esclarecer aspectos da vida social e experiências vivenciadas que são tomados 

pela complexidade da conexão do indivíduo com o coletivo (MOLINA, 2006). 

Neste sentido, pensar o aleitamento materno e compreender as redes de apoio 

social existentes neste processo, nos leva a apreender a dinâmica complexa que 

as interações sociais apresentam para a mulher no momento do aleitamento 

materno. Objetivo: Descrever o apoio social na vivência do aleitamento materno 

relatado por mulheres usuárias do Sistema Único de Saúde (SUS). Métodos: O 

estudo foi realizado em 2015 com 14 puérperas usuárias do SUS em município 

da região metropolitana de Curitiba - PR mediante o uso de entrevistas em 

profundidade com auxílio de um roteiro semi-estruturado. No material áudio-

gravado, e posteriormente transcrito foram identificadas as unidades de 

significação decorrente da leitura sistemática, repetida e flutuante. Resultados: 

As mulheres trouxeram em suas narrativas outras mulheres que já vivenciaram 

o aleitamento materno como a principal rede de apoio. Mães, sogras, cunhadas 

e vizinhas são primeiramente buscadas para compartilhar experiências sobre o 

aleitamento materno, já os serviços de saúde são buscados 

apenas quando a dúvida existente não é esclarecida pelas 

mulheres que compõe a rede de apoio principal. Conclusões: 

Neste estudo, assim como outros estudos na temática, a 

família ocupa o papel principal na rede de apoio da mulher que amamenta, com 

destaque para outras mulheres que já amamentaram que por meio da partilha 

da experiência já vivenciada, encontram a identificação para enfrentar das 

adversidades.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Apoio Social ; Relações Familiares

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Sluzki CE. A rede social na prática sistêmica. 

3a ed. São Paulo: Casa do psicólogo; 2006. 

Molina J. Propiedades básicas de las redes y de losactores. Em: Hanneman RA. 

Introducción a los métodos delanálisis de redes sociales. Departamento de 

Sociología de laUniversidad de California Riverside; 2002. 

Rotenberg S, Vargas S.. Práticas alimentares e o cuidado da saúde: da alimentação 

da criança à alimentação da família. Rev. bras. saúde matern. Infant 2004; 4(1):85-

94. 
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PO98 - ARTICULAÇÃO ENTRE O SISVAN (SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR 

E NUTRICIONAL) E A EAAB (ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL) 

NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP

Reis MCG 1; Rios MTCA 2; Tavares WR 3; MottaMSF 4; SouzaDM 5; 

1 - Secretaria Municipal da Saúde de Ribeirão Preto; 2 - secretaria Municipal da 

saude de Ribeirão Preto; 3 - secretaria municipal da saude de Ribeirão Preto; 4 

- secretaria municipal da saude de ribeirão preto; 5 - Escola d eenfermagem de 

Ribeirão Preto- USP; 

Introdução:No município de Ribeirão Preto/SP, o Sistema de Vigilância Alimentar 

e Nutricional (SISVAN) foi reimplantado em 2015. O município tem 47 Unidades 

de Saúde e, em 39 foi implantado o SISVAN, para crianças menores de 5 anos e 

gestantes3. 

A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) foi implantada no Município 

com uma Oficina para formação de Tutores e, foram realizadas 15 oficinas nas 

unidades de saúde, em 20152. A articulação entre o SISVAN e a EAAB é de 

extrema importância, visto que o SISVAN faz o diagnóstico da situação alimentar 

e nutricional e avalia o impacto das ações da EAAB. 

Objetivo:Descrever as freqüências de aleitamento materno exclusivo (AME) 

em crianças menores de 6 meses e de aleitamento materno continuado (AM) 

em crianças de 6 a 24 meses, segundo dados do SISVAN no ano de 2015, nas 

Unidades de Saúde, com ou sem EAAB no município de Ribeirão Preto/SP. 

Metodologia:Utilizados índices de AME e AM, das 39 Unidades de Saúde com 

SISVAN e com ou sem EAAB1e2. 

Resultados: AME nas Unidades de Saúde sem EAAB em 

média de 58,08%; AME nas Unidades de Saúde com EAAB 

em média de 56,09%; AM nas Unidades de Saúde sem 

EAAB em média de 48,10%; A M nas Unidades de Saúde 

com EAAB em média de 48,75% das crianças entre 6 e 24 meses. 

Conclusão:As freqüências de AME e AM são semelhantes nas Unidades com 

e sem EAAB. O SISVAN e a EAAB são incipiente no Município. Acreditamos 

que, estas ações se consolidarão e podem impactar diretamente nos índices 

de aleitamento materno e aleitamento continuado e, conseqüentemente, na 

melhoria da qualidade de vida das crianças menores de 2 anos. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno ; situação alimentar ; avaliação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referências Bibliográficas 

1. Sisvan web (http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/sisvan) 

2. Sisvan web (http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/eaab) 

3. Vigilância alimentar e nutricional - Sisvan: orientações básicas para a coleta, 

processamento, análise de dados e informação em serviços de saúde / [Andhressa 

Araújo Fagundes et al.]. – Brasília: Ministério da Saúde, 2004 
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PO99 - ARTICULAÇÃO INTERINSTITUCIONAL PARA INCENTIVO E PROMOÇÃO 

DO ALEITAMENTO MATERNO EM CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DE 

RIBEIRÃO PRETO/SP

RIOS MTCA 1; REIS MCG 1; ALVES LBM 2; PRATA GM 2; VIEIRA MNCM 3; VASSIMON 

HS 4; 

1 - Secretaria Municipal da Saude de Ribeirão Preto/SP; 2 - Secretaria Municipal da 

Educação de Ribeirão Preto/SP; 3 - Curso de Nutrição e Metabolismo, Faculdade 

de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo; 4 - Secretaria da 

Educação de Ribeirão Preto/SP; 

Introdução: A continuidade do aleitamento materno até 2 anos ou mais é 

recomendada, com inúmeros benefícios. Existem legislações que garantem 

benefícios e direitos as mães para amamentarem. Entretanto, ao voltar ao 

trabalho, emerge o desafio: como continuar a amamentação com o filho em 

escola por tempo integral? 

Objetivo: Descrever as parcerias e ações realizadas no Município de Ribeirão 

Preto para que profissionais dos Centros de Educação Infantil (CEIs) promovam 

e incentivem a continuidade do aleitamento materno. 

Metodologia: Em julho de 2015, a Secretaria Municipal da Saúde em parceria com 

o Ministério da Saúde disponibilizou vagas para as nutricionistas da Secretaria 

de Educação participarem do Comitê de Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar e para a Formação de tutores da Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil (EEAB). Também houve aprovação de um projeto de extensão do Curso de 

Nutrição e Metabolismo da USP. 

Resultados: No 2º semestre de 2015 foi elaborado 

documento “O direito da criança amamentar nas creches” 

contendo legislações e orientações de como a escola 

poderia receber a mãe para amamentar ou receber o leite 

materno ordenhado. Em fevereiro de 2016 foi agendada reunião com todos 

diretores dos 33 CEIs com objetivo de apresentar o conteúdo do oficio e informar 

sobre o apoio da Divisão de Alimentação Escolar para necessidades de estrutura 

física e equipamentos e disponibilidade das nutricionistas para reuniões; apoio da 

Secretaria da Saúde e treinamento dos educadores que aconteceu com o projeto 

de extensão. Foram incluídas questões sobre aleitamento materno nos termos de 

visita das nutricionistas que supervisionam os CEIs. 

Conclusão: Os CEIs estão fazendo adaptações de salas para amamentação, 

contatos com Unidades de Saúde para ministrar palestras; inserção de orientação 

sobre amamentação na ficha de inscrição, etc. O grupo técnico construiu folder 

de orientações para profissionais e mães, e pretende oferecer visitas técnicas, 

assim como estruturar oficinas da EAAB adaptadas aos CEIs em 2017.

Referências: BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: crescimento e 

desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 272 p.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Aleitamento continuado; Educação 

Infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: 

crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 272 p.
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PO100 - AS PRINCIPAIS DIFICULDADES EM AMAMENTAÇÃO NA PRÁTICA 

DIÁRIA DO PEDIATRIA E O PERFIL DO PEDIATRA QUE ASSISTE O LACTENTE.

Teruyas, K.M 1; Braghetto,RAR 2; Mattar,MJG 3; Aprile,MM 4; Prigenzi 1; DcamSPSP 

4; 

1 - Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de Pediatria 

de SP; 2 - Departamento Cientifico; 3 - Departamento Cientifico de Aleitamento 

Materno; 4 - Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade de 

Pediatria de São Paulo; 

Introdução: Embora natural, o ato de amamentar depende de muitos cuidados. 

O “saber cuidar” na amamentação é uma tarefa difícil tanto para pais, famílias 

e sociedade, como para profissionais de saúde. Assim, é importante conhecer 

o perfil de quem assiste o lactente, bem como as dificuldades que pais, famílias 

e profissionais encontram, para melhor assistência. Objetivos: Conhecer o 

perfil dos pediatras que assistem o lactente e identificar as dificuldades mais 

frequentes em amamentação na prática diária, para melhor apoiar, promover e 

proteger a amamentação. Métodos: Trata-se de inquérito intencional de opinião 

sobre dificuldades em amamentação na prática diária do pediatra que assistem 

os lactentes e seu perfil. Os resultados são descritivos baseados na aplicação 

de questionários dos profissionais de saúde que concordaram responder e 

procuraram a “Tenda de Amamentação” durante o XIV Congresso Paulista de 

Pediatria em 2016. A análise quantitativa de dados foi pelo pacote estatístico Epi 

info. Resultados: Responderam ao inquérito: 208 profissionais de saúde: pediatras 

(90%) e outros profissionais de saúde (10%). Perfil dos profissionais: tempo de 

formado mais de 20 anos (49,5%); residência médica em 

pediatria (90%); título de especialista pela SBP (70%); 

mestrado (14%); doutorado (3%); outra especialização 

(58%) e destes em neonatologia (36%). Participaram de 

cursos de capacitação em Amamentação nos últimos 5 anos (55%). Dificuldades 

sobre amamentação identificadas: Ansiedade materna (83 %); dor (63 %); pouco 

leite (69 %); choro (62%); licença maternidade (63%); fissura (69%) e volta ao 

trabalho(69.%). Conclusão: Quanto ao perfil do pediatra, quase a metade tem mais 

20 anos de formado, sendo que maioria fez residência e tem título de especialista 

em Pediatria. Em relação às dificuldades, as mais freqüentes foram: ansiedade 

materna; dor, fissura; pouco leite, volta ao trabalho e licença maternidade.Estes 

resultados mostram importantes dados para futuras intervenções do DCAM na 

promoção, proteção e apoio à amamentação. 

PALAVRAS-CHAVE: perfil do pediatra; dificuldade em amamentação; aleitamento 

materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Silveira FJ, Lamounier JA. Fatores associados 

à duração do aleitamento materno em três municípios na região do Alto 

Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil. Cad Saude Publica 2006;22:69-77. 

Ciconi RC, Venâncio SI, Escuder MM. Avaliação dos conhecimentos de Equipes 

do Programa de Saúde da Família sobre o manejo do aleitamento materno em 

um município da região metropolitana de São Paulo. Rev Bras Saude Mater Infant 

2004;4:193-202. 

Chaves RG, Lamounier JA, César CC. Fatores associados com a duração do 

aleitamento materno. J. Pediatr. (Rio J.) J Pediatr (Rio J). 2007;83(3):241-246. 

CoutinhoSB; Lima MC; Ashworth A; Lira PC. Impacto de treinamento baseado na 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança sobre práticas relacionadas à amamentação 

no interior do Nordeste. J. Pediatr. (Rio J.) vol.81 no.6 Porto Alegre Nov/Dec 2005 
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PO101 - ASSINTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA DESVINCULAÇÃO DE BICOS 

ARTIFICIAIS PARA EFETUAÇÃO AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA: UM RELATO DE 

CASO.

Patrício RA 1; Savoldi NAM 2; 

1 - Instituto Nacional da Saúda da Mulher, da Criança, do Adolescente Fernandes 

Figueira-FIOCRUZ; 2 - Instituto Nacional da Saúda da Mulher, da Criança, do 

Adolescente Fernandes Figueira-FIOCRUZ/RJ; 

Introdução: A nocividade do uso dos bicos artificiais é constatada pelo não 

reconhecimento da criança da mama oferecida, demonstrando irritabilidade nas 

tentativas e ocorrendo instabilidade emocional nos genitores e na família. O apoio 

a nutriz para manter o aleitamento materno exclusivo e continuar amamentando 

até dois anos ou mais é fundamental para bom desenvolvimento e crescimento 

infantil e promoção futura da amplitude da imunidade. Objetivos: Descrever 

um caso clínico de uma nutriz com dificuldades na amamentação devido ao 

uso de bicos artificiais (protetores de mamilos) e resultados. Métodos: Trata-

se de um estudo de caso clínico de uma nutriz assistida no BLH-IFF-Fiocruz 

com dificuldades na amamentação devido ao uso de bicos artificiais (protetores 

de mamilos). Resultados: Os problemas verificados foram a dificuldade em 

oferecer as mamas, sem o uso de bico de silicone e o descontentamento da 

nutriz, ao constatar a necessidade, em oferecer o leite artificial pela mamadeira. 

A nutriz, durante o acompanhamento feito pelo BLH, ajustou a pega e posição 

da criança para ida a mama; evitou em oferecer bicos artificiais; exerceu técnicas 

de massagens e retirada e armazenamento do leite humano; iniciou o uso do 

medicamento homeopático alfafa 5CH (3 glóbulos nas 

3 refeições principais); ofereceu os seios maternos em 

uma mesma mamada. Conclusão: Com as estratégias de 

manuseio adequado na amamentação e a retirada definitiva 

de todos os bicos artificiais, verificou-se ocorrência da amamentação exclusiva 

e concomitantemente, o aumento da produção do leite materno e o ganho 

ponderal da criança. Destaca-se neste estudo de caso que o apoio adequado na 

assistência promoveu o bem-estar do binômio, nutriz-criança, e no sucesso do 

aleitamento materno. A equipe de enfermagem, junto com outros profissionais 

da saúde, exerce com ampla responsabilidade na assistência aos lactentes, 

sempre alerta às suas necessidades individuais, para o bom desenvolvimento e 

crescimento da criança.

PALAVRAS-CHAVE: protetores de mamilos; aleitamento materno; enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- Medina,IMF; Fernández,CTG. Lactancia 

materna: prevención de problemas tempranos en las mamas mediante uma 

técnica de amamantamiento eficaz/ Breastfeeding problems prevention i early 

breast feeding through effective technique. Enferm. glob;12(31):443-451,jul 

2013. Acesso em 13 de julho de 2016. Disponível em: http://scielo.isciii.es/scielo.

php?pid=S1695-61412013003300223&script=sci_arttext&tlng=es 

2- Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação 

complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015.184 

p.: il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 23). 
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PO102 - ASSISTÊNCIA AMBULATORIAL EM ALEITAMENTO MATERNO À 

PUÉRPERAS EGRESSAS DA MATERNIDADE DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO 

OESTE DO PARANÁ

VIECZOREK AL 1; Santos IP 2; Araujo RA 3; Silva CL 3; Silva DC 3; 

1 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO OESTE DO PARANÁ; 2 - Hospital Universitário 

do Oeste do Paraná; 3 - Hospital Universitario do Oeste do Parana; 

Introdução: A amamentação é uma prática com reconhecidos benefícios 

nutricionais, imunológicos, cognitivos, econômicos e sociais, que proporciona 

vantagens à criança, mãe, família e a sociedade em geral1. Contudo, para que 

tais benefícios sejam aproveitados em sua plenitude, a amamentação deve ser 

oferecida de maneira exclusiva até o sexto mês de vida do lactente e, continuada 

até 2 anos ou mais2. Entretanto, muitas vezes, as mães e familiares não têm 

informações suficientes e/ou corretas sobre esse processo e acabam desistindo 

de realizá-lo 1,3. Objetivos: prestar assistência ambulatorial em amamentação às 

mulheres egressas da maternidade do HUOP; identificar as dificuldades existentes 

no processo de amamentação. Métodos: as puérperas foram entrevistadas e 

atendidas no retorno ambulatorial do recém-nascido. Realizou-se abordagem 

sobre a amamentação, auxílio no manejo clínico e realização de coleta de dados 

por meio de formulário específico. O projeto foi encaminhado e aprovado pelo 

Comitê de Ética e Pesquisa. Foram realizados 105 atendimentos no período de 

6 meses. Entre os dados coletados, os mais relevantes foram: 72,4% receberam 

informações sobre amamentação durante o período de internamento; 78,1% das 

mães entrevistadas estavam amamentando seus bebes. Destes, 83,8% estavam 

sendo amamentados exclusivamente ao seio materno, 

16,8% receberam outro tipo de leite por apresentarem 

dificuldades para sugar o seio materno; 68,6% das mulheres 

atendidas apresentavam dificuldades para amamentar, 

tendo como queixas mais frequentes a fissura mamilar, ingurgitamento mamário, 

dificuldade do bebe em sugar e dor ao amamentar. Conclusão: A falta de 

orientação sobre aleitamento materno, ou quando esta é ineficaz, acarreta 

insegurança, desmotivação e dificuldades no processo de amamentação. O apoio 

oferecido pela equipe de saúde é fundamental para que as mulheres mantenham 

o aleitamento materno, não ocorra o desmame precoce nem a oferta de outros 

tipos de leite ao recém-nascido. Estes dados servirão para traçar estratégias que 

visem a melhoria do atendimento nos setores que prestam atendimento a mães 

e bebes.

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; assistência de enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.Chaves RG, Lamounier JA, César CC. Factors 

associated with duration of breastfeeding. J. Pediatr. 2007; 83(3): 241-6. 

2.Organização Mundial Da Saúde (OMS). Fundo das Nações Unidas para a 

Infância. Evidências Científicas dos dez passos para o sucesso no aleitamento 

materno. Tradução de Maria Cristina Gomes do Monte. Brasília: Organização Pan-

Americana da Saúde; 2001. 

3.Venancio Sonia I, Escuder Maria ML, Saldiva Sílvia RDM, Giugliani Elsa RJ. A 

prática do aleitamento materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal: situação 

atual e avanços. J. Pediatr. (Rio J.) 86(4): 317-324. 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

127

PO103 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO LACTENTE ALÉRGICO A PROTEÍNA 

DE LEITE DE VACA (APLV): UM DESAFIO NO BLH

Patrício RA 1; Savoldi NAM 1; 

1 - Instituto Nacional da Saúda da Mulher, da Criança, do Adolescente Fernandes 

Figueira-FIOCRUZ; 

Introdução: A alergia ao leite de vaca é caracterizada por reações imunológicas 

adversas, imediatas ou não, decorrentes do contato com a proteína do leite 

de vaca. O apoio a nutriz para manter a amamentação exclusiva e continuar 

amamentando até dois anos ou mais é fundamental para evitar complicações 

decorrentes do manejo inadequado que levam ao ganho de peso ineficiente 

do RN. Objetivos: Descrever um caso clínico de uma nutriz com dificuldades na 

amamentação do RN com APLV, as condutas e resultados. Metodologia: Trata-

se de um estudo de caso clínico de uma nutriz assistida no BLH-IFF-Fiocruz 

com dificuldades na amamentação do RN com APLV e com ganho de peso 

inadequado. Resultados: Os problemas identificados foram: dificuldades em 

amamentar, de fissuras mamilares, ingurgitamento mamário, pouca produção 

láctea e uso de “conchas protetoras” e bicos de silicone, baixo peso e com RN 

com diagnóstico de APLV. Que no momento, estava em aleitamento materno 

exclusivo, porém o lactente estava com baixo ganho ponderal. A nutriz, nas 

consultas no BLH, ajustou a pega e posição ; suspendeu conchas e bico silicone; 

massageou e ordenhou do LH; translactação; usou alfafa 5CH; fez reeducação 

alimentar e introdução de uma fórmula láctea especial (Neocate®), no auxílio da 

recuperação do peso. Conclusão: Com a manutenção da reeducação alimentar, 

sem derivados de leite de vaca, ovos, amendoins e nozes e 

com as estratégias de manejo adequado na amamentação, 

foi verificado o aumento da produção do leite materno 

e concomitantemente, recuperação do ganho ponderal 

da criança. Evidenciou-se neste estudo do de caso que o apoio adequado na 

assistência contribui na recuperação do peso e no sucesso do aleitamento materno. 

A equipe de enfermagem, juntamente com outros profissionais da saúde, atua 

com ampla responsabilidade na assistência aos lactentes, sempre alerta às suas 

necessidades individuais, para o bom desenvolvimento e crescimento da criança. 

PALAVRAS-CHAVE: enfermagem; aleitamento materno; hipersensibilidade 

alimentar

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- Brasil, MS. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e 

alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015.184 

p.: il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 23). 

2-Wong, fundamentos de enfermagem pediátrica/[editado]Marilyn J. 

Hockenberry; [coedição David Wilson]; tradução Maria Inês Corrêa Nascimento...

[et al.]. – Rio de Janeiro: Elsevier,2011 
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PO104 - ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM PARA DESVINCULAÇÃO DE BICOS 

ARTIFICIAIS PARA EFETUAÇÃO DA AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA: UM RELATO 

DE CASO.

Patrício RA 1; Savoldi NAM 1; 

1 - Instituto Nacional da Saúda da Mulher, da Criança, do Adolescente Fernandes 

Figueira-FIOCRUZ/RJ.; 

Introdução: A nocividade do uso dos bicos artificiais é constatada pelo não 

reconhecimento da criança da mama oferecida, demonstrando irritabilidade nas 

tentativas e ocorrendo instabilidade emocional nos genitores e na família. O apoio 

a nutriz para manter o aleitamento materno exclusivo e continuar amamentando 

até dois anos ou mais é fundamental para bom desenvolvimento e crescimento 

infantil e promoção futura da amplitude da imunidade. Objetivos: Descrever 

um caso clínico de uma nutriz com dificuldades na amamentação devido ao 

uso de bicos artificiais (protetores de mamilos) e resultados. Métodos: Trata-

se de um estudo de caso clínico de uma nutriz assistida no BLH-IFF-Fiocruz 

com dificuldades na amamentação devido ao uso de bicos artificiais (protetores 

de mamilos). Resultados: Os problemas verificados foram a dificuldade em 

oferecer as mamas, sem o uso de bico de silicone e o descontentamento da 

nutriz, ao constatar a necessidade, em oferecer o leite artificial pela mamadeira. 

A nutriz, durante o acompanhamento feito pelo BLH, ajustou a pega e posição 

da criança para ida a mama; evitou em oferecer bicos artificiais; exerceu técnicas 

de massagens e retirada e armazenamento do leite humano; iniciou o uso do 

medicamento homeopático alfafa 5CH (3 glóbulos nas 3 refeições principais); 

ofereceu os seios maternos em uma mesma mamada. 

Conclusão: Com as estratégias de manuseio adequado 

na amamentação e a retirada definitiva de todos os bicos 

artificiais, verificou-se ocorrência da amamentação exclusiva 

e concomitantemente, o aumento da produção do leite materno e o ganho 

ponderal da criança. Destaca-se neste estudo de caso que o apoio adequado na 

assistência promoveu o bem-estar do binômio, nutriz-criança, e no sucesso do 

aleitamento materno. A equipe de enfermagem, junto com outros profissionais 

da saúde, exerce com ampla responsabilidade na assistência aos lactentes, 

sempre alerta às suas necessidades individuais, para o bom desenvolvimento e 

crescimento da criança. 

PALAVRAS-CHAVE: protetores de mamilos; aleitamento materno; enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- Medina,IMF; Fernández,CTG. Lactancia 

materna: prevención de problemas tempranos en las mamas mediante uma 

técnica de amamantamiento eficaz/ Breastfeeding problems prevention i early 

breast feeding through effective technique. Enferm. glob;12(31):443-451,jul 

2013. Acesso em 13 de julho de 2016. Disponível em: http://scielo.isciii.es/scielo.

php?pid=S1695-61412013003300223&script=sci_arttext&tlng=es 

2- Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação 

complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015.184 

p.: il. – (Cadernos de Atenção Básica; n. 23). 
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PO105 - ASSISTÊNCIA EM ALEITAMENTO MATERNO NA MICROCEFALIA/

SÍNDROME DA ZIKA CONGÊNITA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

ilva MDB 1; Pastorelli PPL 1; Silva DA 1; Pereira RSV 2; Assumpção MR 2; Silva AB 1; 

1 - Banco de Leite Humano IFF/FIOCRUZ; 2 - Banco de Leite Humano; 

Introdução: Os bebês com microcefalia necessitam de estímulo precoce e apoio 

ao aleitamento materno (AM) sendo estas ações essenciais nesse processo1. 

Objetivo: Relatar a experiência do Banco de Leite Humano (BLH) do Instituto 

Fernandes Figueira (IFF/FIOCRUZ) na assistência em AM a um recém nascido 

com microcefalia/síndrome da zika congênita. Métodos: Relato de caso. 

Resultados: G.N.N.C nega exposição ao zika (ZKV), mas no final da gestação foi 

encaminhada para acompanhamento pré-natal no IFF por USG com microcefalia 

intra-útero. W.G. nasceu 30/05/2016, a termo, PN 2500g, Comprimento 45cm e 

PC 25,5cm. Ao nascer realizou Protocolo do Ministério da Saúde para ZKV: UST e 

TC de crânio com microcefalia, ventriculomegalia e calcificações. Feito PCR Zika 

no sangue, líquor e na urina, sem resultado. Feito STORCH (negativo) e Sorologia 

para dengue e chikungunhya (negativos). RN permaneceu internado na Unidade 

de Terapia Intensiva Neonatal durante 5 dias, com alta hospitalar em aleitamento 

materno complementado em 04/06 pesando 2510g e PC 26 cm. Na primeira 

consulta de puericultura no BLH com 16 dias de vida, nutriz relatou oferecer peito 

e mamadeira com 60 ml de leite artificial de 3/3 horas, P= 2735g, PC: 27cm.  

Durante a consulta, W.G. apresentou dificuldade para pega, com orientações e 

ajustes apresentou boa pega e sucção eficaz. Orientado aleitamento materno 

exclusivo (AME), retorno para avaliar ganho de peso e diurese, oferecer próprio 

leite por translactação em casos de pouca diurese (<6 vezes 

em 24 horas). Após uma semana, nutriz em AME, RN com 

boa pega e sucção, peso: 2900g. Até o momento, na última 

consulta com 1 mês e 16 dias, AME, P 3980g, PC 31cm e com 

ganho ponderal diário de 49 g/dia, sem relato de engasgos. Conclusão: A cada 

dia, novas respostas do bebê com microcefalia surgem e vemos que o apoio à 

mãe e acompanhamento têm sido fundamentais. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Zika Vírus; Microcefalia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Vigilância em Saúde. Departamento de Vigilância de Doenças Transmissíveis. 

Protocolo de Vigilância em resposta à ocorrência de microcefalia e/ou alterações 

do SNC. Ministério da Saúde, 2015. Versão 2 de 10/03/2016. 

2. Giugliani, Elsa Regina Justo. Aleitamento materno: aspectos gerais. DUNCAN, 

BB et al.: Medicina ambulatorial: condutas de atenção primária baseadas em 

evidência 3 (2004): 219-231. 
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PO106 - ASSOCIAÇÃO DO ESTADO NUTRICIONAL DE PRÉ-ESCOLARES COM O 

TEMPO DE ALEITAMENTO MATERNO E ESTADO NUTRICIONAL DOS PAIS

Hergesell, D 1; Adami, FS 1; Conde, SR 1; 

1 - Centro Universitário Univates; 

Introdução: Com a elevada prevalência de obesidade na infância, recomenda-

se que sejam adotadas intervenções já na infância e adolescência para evitar 

desfechos desfavoráveis na idade adulta.1 Objetivo: Analisar a associação entre 

o estado nutricional dos pré-escolares com o tempo de aleitamento materno 

e o estado nutricional de seus pais. Métodos: Estudo transversal quantitativo, 

com 448 pré-escolares com idades entre 2 a 5 anos de um município do Vale 

do Taquari/RS. Após a aferição de peso e altura, o estado nutricional dos pré-

escolares foi classificado por meio do indicador IMC/gênero/idade.2 Os dados 

referentes à amamentação, alimentação complementar, peso e altura dos pais 

foram obtidos através de um questionário encaminhado aos mesmos. Resultados: 

Dos pré-escolares participantes do estudo, 51,8% (232) eram meninos e em média, 

61,2% (274) encontravam-se eutróficos. Observou-se que crianças amamentadas 

apresentaram peso significativamente menor (p=0,029) e mães mais jovens 

(p=0,032) do que as crianças não amamentadas. Quanto menor o tempo de 

Aleitamento Materno Exclusivo (AME) maior o Índice de Massa Corporal (IMC) 

da criança (r=-0,112, p=0,023 e r=-0,117, p=0,018, respectivamente). O estado 

nutricional dos pais relacionou-se direta e significativamente com o do filho, de 

forma que quanto maior o IMC dos pais, maior também o IMC do filho (r=0,207 da 

mãe e r=0,271 do pai, p<0,001). Conclusão: Crianças que receberam aleitamento 

materno tinham mães mais jovens e peso menor do que 

aquelas que não foram amamentadas, apresentando 

associação inversa do tempo de AME com o IMC e o peso 

das crianças. O estado nutricional dos pais influenciou o 

estado nutricional dos filhos.

PALAVRAS-CHAVE: pré-escolares; pais ; aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Alencar KA et al. Prevalência de obesidade 

central em adolescentes de escolas públicas do interior piauiense. Rev Enferm 

UFPI, 2015; 4(2):6-11. 

World Health Organization. Growht reference data for 0-5 years and for 5-19 

years.2006. [acesso em 27 julho 2016].Disponível em: . 
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PO107 - ATENÇÃO BÁSICA E BANCO DE LEITE HUMANO: PARCERIA EXITOSA 

NA CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS PARA APOIO AO ALEITAMENTO 

MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

BARRETO SS 1; SILVA MC 2; REIS RS 1; AFONSO FM 3; FERREIRA M 4; GRAPIGLIA 

SB 5; 

1 - SPDM/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DE JANEIRO; 2 - HOSPITAL 

MATERNIDADE CARMELA DUTRA / SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RIO 

DE JANEIRO; 3 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ; 4 - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE RIO DE JANEIRO; 5 - CAP 3.2 / SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE ; 

A OMS recomenda que o aleitamento materno seja exclusivo até o sexto mês e 

complementado até 2 anos ou mais. Profissionais da Estratégia Saúde da Família 

estão numa posição privilegiada em relação à oportunidade de realizar ações de 

apoio, promoção e proteção ao aleitamento materno. 

Nosso objetivo é relatar a experiência da parceria entre Atenção Básica e Banco 

de Leite Humano para a realização de capacitação de profissionais das unidades 

básicas em aleitamento materno e alimentação complementar 

A capacitação é realizada utilizando a metodologia Iniciativa Unidade Básica 

Amiga da Amamentação (IUBAAM), com carga horária de 24 horas, com 

metodologia problematizadora, incentivando a troca de experiências entre 

os participantes. No ano de 2016 foi feita uma parceira com a Maternidade e 

incluída no conteúdo uma visita ao Banco de Leite Humano, com o objetivo de 

possibilitar a visualização de prática de ordenha e sensibilizar os participantes 

para a captação de doadoras de leite humano ordenhado, 

bem como para a doação de frascos de vidro com tampa 

de plástico. 

No período de janeiro a agosto de 2016 foram realizadas 

8 turmas. Dos 283 participantes, 51% eram agentes comunitários de saúde; 12% 

eram profissionais de saúde bucal (dentista, TSB ou ABS), 17% profissionais 

de enfermagem (enfermeiros e técnicos de enfermagem); 3% profissionais do 

NASF; 7% médicos; 6% auxiliares administrativos; 3% profissionais de farmácia; 

3% residentes de saúde pública; 1% acadêmicos de nutrição. 

A inclusão da visita ao banco de leite humano foi avaliada positivamente pelos 

participantes e tem estimulado a realização de ações de promoção ao aleitamento 

materno e de captação de doadoras de leite humano nas unidades básicas de 

saúde da CAP 3.2. 

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; banco de leite humano; saúde da família

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Dez passos para uma 

alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos: um 

guia para o profissional da saúde na atenção básica. Brasília:Ministério da Saúde, 

2015. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Ações Programáticas Estratégicas. Aleitamento materno, distribuição de leites e 

fórmulas infantis em estabelecimentos de saúde e a legislação. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2012. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria da Atenção à Saúde. Departamento de 

Ações Programáticas e Estratégicas. Amamentação e uso de medicamentos e 

outras. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2010. 
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PO108 - ATUAÇÃO DA COMISSÃO HOSPITALAR DE INCENTIVO AO 

ALEITAMENTO MATERNO EM UM HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA DE 

SALVADOR-BAHIA

Matos, ALVP 1; Meira, AC 2; Sarli, CE 1; Jr. ONA 2; Santos, VM 2; Figueredo, FJ 3; 

1 - INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA-IPERBA; 2 - INSTITUTO DE 

PERINATOLOGIA DA BAHIA; 3 - UNIVERSIDADE SALVADOR; 

Introdução: A Comissão Hospitalar de Incentivo ao Aleitamento Materno do 

Instituto de Perinatologia da Bahia (CHIAM/IPERBA) foi criada em 1988 e tem 

por objetivo primordial desenvolver ações de promoção e fortalecimento da 

amamentação dentro da Unidade. É composta por um grupo multiprofissional, 

que se reúne quinzenalmente para discutir e deliberar sobre a temática, tendo 

em vista as diretrizes da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). Objetivo: 

Descrever a atuação da Comissão Hospitalar de Incentivo ao Aleitamento 

Materno do Instituto de Perinatologia da Bahia (CHIAM/IPERBA). Metodologia: 

Relato de experiência sobre as atividades desenvolvidas pelo CHIAM, dentre elas: 

1) Propor diretrizes, planejar, executar e avaliar o Programa Estadual de Incentivo 

ao Aleitamento Materno (AM), consoante ao estabelecido pelo Programa 

Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno; 2) Promover capacitações e/

ou treinamentos que contribuam para o desenvolvimento de ações educativas 

relacionadas à amamentação; 3) Referenciar ações, contribuindo e incentivando 

o aleitamento materno dentro do próprio hospital, assim como em outras 

unidades e nas comunidades, buscando atingir a sociedade como um todo; 4) 

Organização de eventos que incentivem e sensibilizem a comunidade para as 

vantagens da amamentação; 5) Participar da avaliação 

periódica em relação à manutenção do título de Hospital 

Amigo da Criança; 6) Elaboração e revisão de protocolos e 

rotinas concernentes à temática do aleitamento materno;7) 

Celebração do Dia dos Bebês Fãs do Peito(outubro) desde 2013, onde acontece 

troca de experiências de dificuldades e sucesso com o AM. Resultados: A atuação 

do CHIAM tem colaborado para o envolvimento dos profissionais da área de 

saúde e população em geral, sobre a importância do aleitamento materno. Os 

profissionais que foram capacitados e orientados pelo CHIAM contribuíram 

com o aumento do índice de mães que superaram dificuldades e aderiram ao 

aleitamento materno exclusivo. 

PALAVRAS-CHAVE: Comissão Hospitalar de Incentivo ao Aleitamento Materno; 

Promoção aleitamento; Iniciativa Hospital Amigo da Criança.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

iniciativa_hospital_amigo_crianca_modulo1.pdf 

2.www.redeblh.fiocruz.br/media/modulo3_ihac_alta.pdf 
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PO109 - ATUAÇÃO DE UM POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO EM UM 

HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA

Fernandes RCL 1; Oliveira DA 1; Aires Jamile 2; 

1 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA; 2 - UFRN - Hospital Universitário 

Ana Bezerra; 

Introdução: O Posto de Coleta de Leite Humano (PCLH) é uma unidade 

vinculada tecnicamente a um Banco de Leite Humano, responsável por ações 

de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno (AM) e execução de 

atividades de coleta da produção lática da nutriz e sua estocagem, bem como 

prestar assistência à gestante, puérpera, nutriz e lactente na prática do AM, 

tendo em vista seus benefícios.Objetivo: Realizar ações de apoio e incentivo 

a prática do AM junto às mulheres no ciclo gravídico-puerperal assistidas no 

Hospital Universitário Ana Bezerra (HUAB) e nas Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) do município e atuar de forma resolutiva e oportuna nas intercorrências 

relacionadas à amamentação. Método: Trata-se de um Relato de Experiência 

vivenciado pela equipe de profissionais de um PCLH pertencente ao Hospital 

Universitário Ana Bezerra, localizado no município de Santa Cruz, RN e que 

tem o título de Hospital Amigo da Criança. A equipe do PCLH é composta por 

enfermeira e técnica de enfermagem, responsáveis pelo desenvolvimento de ações 

processuais concretas que incluem consultas em aleitamento materno, coleta e 

armazenamento de leite humano, aplicabilidade da Sinaleira da Amamentação, 

realização de atividades alusivas as datas comemorativas ao AM e Doação de 

Leite Humano (LH), realização de Concursos Culturais com alunos de Escolas 

Públicas do município, Eleição Profissional Amigo do Peito, 

aplicação do Curso Manejo Clínico do AM para corpo clínico 

do hospital e Sensibilização em AM para corpo não clínico, 

auto-avaliação do IHAC, realização de oficinas de Doação 

de LH para a Atenção Básica, criação dos kits para doação de leite humano, 

além da realização de atividades educativas nas UBS e instituição hospitalar. 

Conclusão: O trabalho do PCLH é de extrema importância para o AM, devendo 

ser atuante durante todo o ciclo gravídico-puerperal através de ações práticas, 

educativas e transformadoras do saber.

PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO; EDUCAÇÃO EM SAÚDE; 

PROMOÇÃO DA SAÚDE

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ANVISA. Banco de Leite Humano, 

Funcionamento, Prevenção e Controle. Brasília; 2008 

Brasil. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Estratégia 

Amamenta e Alimenta Brasil. Brasília: Ministério da Saúde, 2012.
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PO110 - ATUAÇÃO DE UMA COMISSÃO INTERDISCIPLINAR DE ALEITAMENTO 

MATERNO EM UMA MATERNIDADE DE RISCO HABITUAL

Urbaniski JR 1; Rosa ACC 1; Leite CCP 1; Lima LS 1; Brittes PT 1; Silva WLCS 1; 

1 - Centro Médico Comunitário Bairro Novo; 

Introdução: O Aleitamento Materno é a estratégia natural de vínculo, afeto, 

proteção e nutrição para a criança e contribui para a redução da morbimortalidade 

infantil, permitindo um grandioso impacto na promoção da saúde integral da 

puérpera e do lactente.¹ 

Objetivos: Apresentar a atuação de uma Comissão Interdisciplinar de Aleitamento 

Materno (CIAM), em uma Maternidade pública. 

Métodos: Trata-se de um relato de experiência realizado em uma Maternidade de 

baixo risco na cidade de Curitiba- PR. 

Resultados: A CIAM foi constituída com o objetivo de proteger, promover e 

apoiar o aleitamento materno exclusivo em uma maternidade de risco habitual, 

através de ações de educação em saúde, além de atendimento multiprofissional, 

discussões de casos entre as equipes e elaboração de normativas internas 

conforme diretrizes da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC)¹, Ministério 

da Saúde (MS), Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes 

e Crianças de Primeira Infância (NBCAL) - Lei nº 11.265¹, além da Portaria nº 1.459 

(Rede Cegonha). 

Foi implantada em junho de 2014 e é composta por pediatras, obstetras, 

nutricionista, fonoaudióloga, assistente social e enfermeiras, os quais atuam 

ativamente promovendo o sucesso do aleitamento materno. 

Sua coordenação e membros são responsáveis por 

sistematizar as ações propostas, atuar de acordo com o 

regimento e manter reuniões mensais de planejamento, 

com discussões sobre: estratégias para fortalecimento 

e articulações do Aleitamento Materno Exclusivo, análise e resolutividade de 

notificações acerca do aleitamento e realização de atividades com toda a equipe 

da Instituição para a sensibilização da importância da amamentação. 

Conclusão: A atuação contínua e efetiva da CIAM é importante para qualificar 

e aprimorar os profissionais envolvidos no processo da amamentação, além de 

contribuir no atendimento com manejo qualificado.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Comissão; Assistência

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Ministério da Saúde. Saúde da Criança. 

Nutrição Infantil. Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. Série A. 

Normas e Manuais Técnicos/Caderno de Atenção Básica, nº 23. 2015. 

2. Brasil, Ministério da Saúde. Portaria nº 1.153, de 22 de maio de 2014. Redefine 

os critérios de habilitação da iniciativa hospital amigo da criança (IHAC), como 

estratégia de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. 2014. Disponível 

em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1153_22_05_2014.

html. Acesso em: 20/07/2016. 

3. Brasil, Ministério da Saúde. Lei nº 11.265, de 03 de janeiro de 2006. Regulamenta 

a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e 

também a de produtos de puericultura correlatos. 2006. Disponível em: http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11265.htm. Acesso 

em 22/07/2016.
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PO111 - ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO CENTRO DE SAÚDE DA FAMÍLIA: 

ORIENTAÇÕES SOBRE ALEITAMENTO MATERNO

Carneiro LS 1; Cunha MVB 1; Machado RAM 2; 

1 - Fundação Escola de Saúde Pública; 2 - Universidade Federal do Tocantins; 

Introdução: A oportunidade de favorecer e garantir informações de forma clara 

e objetiva à mulher faz parte da assistência prestada pela enfermagem. Durante 

o período gestacional esse profissional deve facilitar e oportunizar momentos 

educativos junto a comunidade, oportunizando a prática de promoção, prevenção 

e tratamento, assim como disponibilizar os serviços que a rede oferece¹.Objetivos: 

Enfatizar a relevância do enfermeiro no processo educacional das gestantes 

quanto aos benefícios do aleitamento materno. Métodos: Trata-se de um relato 

de experiência sobre a vivência em um Centro de Saúde da Família no município 

de Palmas-TO durante as consultas de pré-natal e ações educativas em grupo, 

realizada no período de março a maio de 2016. Resultados: A partir da consulta 

de enfermagem foi possível observar que as mães, sobretudo as primigestas 

tinham vários questionamentos sobre o aleitamento materno: as vantagens do 

aleitamento materno, quanto à posição e pega adequada e os cuidados com 

as mamas. Nesse sentido a enfermagem articulou grupos focados quantos as 

dúvidas e questionamentos das gestantes sendo as atividades realizadas de 

forma lúdica, utilizando metodologia ativa, associando a teoria com a prática. 

Conclusão: É essencial que as gestantes conheçam o processo de aleitação desde 

a produção do leite até o ato de amamentar, contudo se faz necessário explicar 

a anatomia e fisiologia da mama, pois dessa forma o processo que rodeia o ato 

de amamentar se faz, mas claro, pois o empoderamento e 

a reflexão crítica favorecem a desmistificação de possíveis 

tabus que impeçam a prática de amamentar. Partindo deste 

pressuposto os enfermeiros são profissionais capacitados 

para garantir as informações a fim de contribuir para a redução do desmame 

precoce.

PALAVRAS-CHAVE: Gestante; Enfermagem; Aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: AMORIM, Marinete Martins; DE ANDRADE, 

Edson Ribeiro. Atuação do enfermeiro no PSF sobre aleitamento materno. 

PerspectivasOnLine 2007-2010, v. 3, n. 9, 2014.
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PO112 - ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS 

EDUCATIVAS ACERCA DO ALEITAMENTO MATERNO NA CONSULTA DE 

PUERICULTURA

Quadros, JS 1; Langendorf, TF 1; Paula, CC 1; Rechia, FPNS 1; Reis, TLR 1; Arboit, J 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução O aleitamento materno possuí importância na promoção da saúde 

da criança, associado à redução de doenças e da mortalidade infantil. Mesmo 

com o trabalho realizado na promoção e incentivo, sua prevalência ainda não 

corresponde à preconizada pela OMS.1 Por vezes, a influência cultural e as 

dificuldades relacionadas à amamentação podem levar à insegurança materna 

e ao desmame precoce.2 A consulta de puericultura caracteriza-se como uma 

ferramenta para o acolhimento das famílias e o desenvolvimento de práticas 

educativas, tornando-se essencial para o apoio e a manutenção da amamentação. 

Objetivo: Relatar a experiência no desenvolvimento de práticas educativas 

em relação ao aleitamento materno, durante a consulta de puericultura. 

Método: Relato de experiência de enfermeiras e graduandos de enfermagem 

da Universidade Federal de Santa Maria durante a disciplina “Enfermagem na 

Saúde da Mulher e Pediátrica na Atenção Básica”. Foram desenvolvidas práticas 

educativas acerca da amamentação durante a consulta de Puericultura em uma 

Unidade Básica de Saúde do município de Santa Maria - RS. Resultados: Durante 

essa experiência percebeu-se que as puérperas possuem conhecimento sobre os 

benefícios da amamentação e que as intercorrências mamárias ocorrem pela falta 

de orientação sobre a pega correta. A manutenção da amamentação encontrou-

se relacionada a experiências prévias, ao apoio dos 

familiares e dos profissionais de saúde. Observou-se uma 

grande influência cultural na introdução precoce de chás, 

água e alimentação complementar, além disso, a experiência 

familiar e alguns mitos populares que são fatores que interferem no aleitamento 

materno, podendo levar ao desmame precoce. Conclusão: Evidenciou-se que o 

apoio e as atividades educativas são fundamentais na superação dificuldades 

iniciais e na manutenção da amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Puericultura; Aleitamento materno; Educação em Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno 

e alimentação complementar. – Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 184 p.: il. – 

(Cadernos de Atenção Básica; n. 23). 

2. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção 

Básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. – Brasília: Ministério da 

Saúde, 2012. 272 p.: il. – (Cadernos de Atenção Básica, nº 33). 
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PO113 - ATUAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA 

FAMÍLIA: PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

Alves VH 1; Vargas GSA 2; Rodrigues DP 3; 

1 - UFF; 2 - Secretaria Estadual do Rio de Janeiro; 3 - Universidade Federal 

Fluminense; 

A assistência primária à saúde tem como responsabilidade o acompanhamento 

do binômio mãe-filho nos primeiros anos de vida. Ações estratégicas de 

organização e qualificação dos serviços, bem como de promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno, têm se mostrado importantes para a melhoria 

da saúde da criança, por meio da ESF. Assim, o objetivo do estudo consistiu 

em analisar a atuação dos profissionais de saúde da ESF frente ao aleitamento 

materno no puerpério. A pesquisa descritiva, exploratória, com abordagem 

qualitativa, com vinte e uma nutrizes do município de Silva Jardim, Região 

Metropolitana II do estado do Rio de Janeiro. Na maioria das vezes, não houve 

um acompanhamento fidedigno e direcionado à promoção e ao apoio à 

amamentação, inclusive com déficit de informação. Suas práticas foram pautadas 

e sustentadas pelo conhecimento adquirido no dia a dia, de familiares e amigos a 

respeito da amamentação. A desinformação gerou dúvidas e anseios nas nutrizes, 

potencializando as dificuldades no processo da lactação, o que tornou a prática 

de amamentar mais difícil e dolorosa. As nutrizes apontam para uma realidade do 

aleitamento materno: a carência de informação e de apoio para a lactação. Isto 

tem resultado em práticas inadequadas que podem influenciar diretamente na 

interrupção da amamentação, e que são utilizadas quando muitas têm dificuldade 

de garantir a eficácia do aleitamento materno. Desse modo, 

torna-se necessário que a atuação dos profissionais de saúde 

na ESF englobe orientações necessárias para promover 

essa prática, como subsídio para a garantia do sucesso da 

amamentação, destarte evitando o desmame precoce. Pôde-se concluir que as 

dificuldades presentes no processo do aleitamento relatadas pelas nutrizes estão 

relacionadas à falta de acompanhamento e de informação coesa de acordo com 

suas necessidades, o que propicia a implantação de práticas inadequadas.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Estratégia Saúde da Família; 

Enfermagem
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PO114 - ATUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM UMA UNIDADE NEONATAL DE 

FORTALEZA-CE

Salviano AF 1; Diniz AG 2; Santiago LB 2; Rego TJR 2; 

1 - Grupos de Estudos e Pesquisas em Saúde Materno Infantil; 2 - Hospital Infantil 

Albert Sabin; 

Introdução 

A Unidade Neonatal em um serviço de internação é responsável pelo cuidado 

integral ao recém-nascido (0 a 28 dias) grave ou potencialmente grave.1 Para 

prestar esse cuidado integral destaca-se a atuação da equipe interdisciplinar 

que envolve a articulação e planejamento de práticas e habilidades técnicas 

complementares.2,3 

Objetivo: 

Relatar a experiência vivida por uma equipe interdisciplinar em uma unidade 

neonatal de um hospital pediátrico de referência do estado do Ceará. 

Descrição metodológica: Relato de experiência desenvolvido pela primeira 

equipe de Residência Integrada em Saúde de um hospital pediátrico de referência 

do Ceará durante o período de junho a setembro de 2015. Foram desenvolvidas 

atividades coletivas e individuais de orientação na unidade neonatal. A equipe 

contava com quatro categorias profissionais: serviço social, psicologia, nutrição 

e odontologia. O estudo foi sistematizado em duas partes: diário de campo com 

registro das atividades e busca de materiais nas bases de dados virtuais. 

Resultados: A unidade neonatal do hospital conta com 4 enfermarias dividas 

por patologias, totalizando 20 leitos: prematuros, pediatria geral, doenças do 

aparelho digestivo e infectados. Uma das ações de saúde 

importantes desse período é o incentivo a amamentação. 

A equipe interdisciplinar contemplou entre seus objetivos 

o fortalecimento desse incentivo e do vínculo mãe-filho 

através de atividades coletivas e individuais. Quantos as atividades coletivas 

foram realizados grupos com as mães sobre direitos materno infantil, mitos e 

verdades sobre alimentação da nutriz, apoio psicológico às mães, totalizando 

assim 8 grupos. Quanto as atividades individuais foram realizadas orientações 

sobre higiene bucal do bebê, importância da amamentação para o crescimento 

harmonioso da face, auxílio na técnica de amamentação. As mães se mostraram 

receptivas as atividades. 

Conclusão 

A atuação interdisciplinar possibilita um conjunto de ações com maior poder 

transformador. É necessário que todos profissionais envolvidos numa unidade 

neonatal invistam em ações de incentivo à amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Equipe de Assistência ao Paciente; Recém-Nascido; 

Amamentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da saúde. Portaria nº 930, de 

10 de maio de 2012. Diretrizes e objetivos para a organização da atenção integral 

e humanizada ao recém-nascido grave ou potencialmente grave e os critérios de 

classificação e habilitação de leitos de Unidade Neonatal no âmbito do Sistema 

Único de Saúde (SUS). Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil. 2012 

mai.10 

Peres RS, Anjos ACY, Rocha MA, Guimarães AGC, Borges GM, Souza KZ, et al. O 

trabalho em equipe no contexto hospitalar: reflexões a partir da experiência de 

um programa de residência multiprofissional em saúde. Em extensão, Uberlândia. 

2011; 10(01): 113-20. 

Camelo HH. O trabalho em equipe na instituição hospitalar: 

uma revisão integrativa. Cogitare enferm. 2011; 16(4):734-

40. 
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PO115 - ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA ATENÇÃO INTEGRAL A CRIANÇA: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Fernandes RC 1; Katz M 1; Arcain JR 1; Opuskza EK 1; Moraes L de S 1; Gresolle GP 

2; 

1 - Universidade Federal do Paraná; 2 - Prefeitura Municipal de Colombo; 

Introdução: Alimentação saudável aquela constituída de alimentos de grupos 

alimentares diversificados, de origem conhecida, preferencialmente em seu 

modo mais simples e natural (BRASIL, 2002). 

Objetivo: A correta introdução complementar de alimentos saudáveis, após os 

seis meses de idade, de modo adequado, propicia a formação de bons hábitos 

alimentares. 

Metodologia: 

No Paraná, em uma Unidade Estratégia Saúde da Família a nutricionista integrante 

do Programa de Residência Saúde da Família da Universidade Federal do Paraná, 

juntamente com a equipe da unidade de saúde, incluiu a atenção nutricional 

criança na rotina da unidade. O cuidador da criança recebeu orientação sobre 

a correta introdução da alimentação complementar seguindo orientações da 

Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP, 2012) e o Guia Alimentar para Crianças 

Menores de Dois Anos (Brasil, 2002). Eram compostas por porcionamento, 

fracionamento, textura, modo de preparo, comensalidade, método Baby-lead 

Weaning (First Steps Nutrition Trust, 2014), além de mitos e verdades. 

Resultados: Os cuidadores por meio de comentários, demostraram satisfação 

com a orientação recebida. Com as consultas de acompanhamento, percebeu-se 

satisfação em relação à alimentação da criança por meio 

de relatos de boa aceitação de alimentos os quais julgavam 

que seriam rejeitados ou teriam baixa aceitação. 

Conclusão: Reconhece-se que a oferta de uma alimentação 

saudável durante a infância é amplamente benéfica, pois facilita o desenvolvimento 

intelectual, cognitivo e a aprendizagem (DANELON, DANELON e SILVA, 2006; 

APARICIO, 2008). A inserção do nutricionista na atenção a criança em uma 

unidade de saúde pareceu interessante. O nutricionista em especial auxilia neste 

momento de transição da alimentação láctea e a inclusão de novos alimentos, 

para que esta transição seja a mais adequada possível. 

PALAVRAS-CHAVE: Criança; Alimentação Saudável; Alimentação Complementar

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério 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. 

Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de orientação para a alimentação do 

lactente, do pré-escolar, do escolar, do adolescente e escola. /Sociedade Brasileira 

de Pediatria. Departamento de Nutrologia. RJ: SBP, 2012. 

First Steps Nutrition Trust. Comendo bem: bebês e crianças veganas (até 5 anos). 

2014. 

Danelon MAS, Danelon MS, Silva MV. Serviços de alimentação destinados ao 

público escolar: análise da convivência do Programa de Alimentação Escolar e 

das cantinas. Segurança Alimentar e Nutricional. 2006. 

Aparicio G. Ajudar a desenvolver hábitos alimentares saudáveis na infância. 

Centro de Estudos em Educação, Tecnologias e Saúde. 2008. 
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PO116 - ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NO MANEJO DA AMAMENTAÇÃO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA

SAMPAIO 1; Rosa 1; Coutinho 1; de Almeida 1; 

1 - UNICAMP; 

Introdução: Amamentar não é apenas um ato fisiológico, que nutre, imuniza e 

ajuda no desenvolvimento do bebê, também é uma experiência biopsicossocial. É 

baseado nas vivências da mulher, que se pautará a decisão de amamentar ou não, 

pois o sentido atribuído a esse evento envolve questões biológicas, psicológicas, 

socioculturais e emocionais, que auxiliarão ou dificultarão o processo. Cabe 

então, ao profissional de saúde, através de uma perspectiva de cuidado integral 

à família, prevenir dificuldades e promover ações incentivadoras do aleitamento 

materno. 1,2 Objetivos: Descrever a vivência e as ações realizadas por um grupo 

de residentes na Atenção Primária à Saúde, para promoção do aleitamento 

materno. Métodos: Trabalho que relata a experiência de um fonoaudiólogo, uma 

nutricionista e duas enfermeiras, do Programa de Residência Multiprofissional 

em Saúde da Criança e do Adolescente, da UNICAMP, em um Centro de Saúde 

localizado em Campinas, São Paulo. As ações foram desenvolvidas no período 

de março a agosto de 2016, como parte da formação voltada à Atenção 

Primária à Saúde, oferecida no primeiro ano do referido Programa. Resultados: 

Inicialmente foi realizada apropriação de conhecimentos pelo grupo, composto 

por profissionais de três diferentes áreas, que possuem conhecimentos tanto 

comuns, quanto específicos, no que se refere à amamentação. O conhecimento 

partilhado logo se tornou ferramenta no apoio às mães que chegavam a consultas 

de puericultura, ou espontaneamente com dificuldades 

de amamentar. Além disso, foi realizada uma atividade 

em comemoração à Semana Mundial de Amamentação, 

aberta às gestantes, puérperas e lactantes. Conclusão: 

As vivências possibilitaram a ampliação dos conhecimentos relacionados à 

amamentação, permitindo aos residentes, de forma integral, orientar, auxiliar e 

incentivar as mulheres que buscaram o serviço, efetivamente como uma equipe 

multiprofissional em saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Sistema Único de Saúde; Aleitamento Materno; Atenção 

Primária à Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ALMEIDA, JM et al. Apoio ao aleitamento 

materno pelos profissionais de saúde: revisão integrativa da literatura. Rev Paul 

Pediatr. 2015;33(3):355---362 

BRANT, PMC; AFFONSO, HS; VARGAS, LC. Incentivo à amamentação exclusiva na 

perspectiva das puérperas. Cogitare Enferm 2009 Jul/Set; 14(3):512-7 
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PO117 - ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL SOBRE A PROMOÇÃO DO 

ALEITAMENTO MATERNO EM SALA DE ESPERA DE PRÉ-NATAL DE ALTO 

RISCO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

TASSINARI, CCR 1; MORIN, VL 1; HOFFMANN, IC 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: O modelo de assistência do pré-natal torna-se cada vez mais 

humanizado e qualificado, como predito pelas políticas públicas de saúde. Esse 

modelo também afetou os cuidados da assistência do Pré-natal de Alto Risco 

(PNAR) (CALDAS et al, 2013). Dentre as principais ações realizadas, destaca-se 

a educação em saúde, promovida pela equipe multiprofissional, que privilegia a 

apropriação de conhecimentos referentes ao incentivo ao aleitamento materno 

exclusivo e as orientações específicas sobre gestação e puerpério (BRASIL, 

2016). Objetivo: Relatar a experiência de atuação em equipe multiprofissional 

frente às ações educativas sobre o aleitamento materno exclusivo, desenvolvidas 

em sala de espera do PNAR, de um serviço público de saúde do município 

de Santa Maria. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, no qual a 

intervenção da equipe multiprofissional neste contexto, busca a promoção, apoio 

e conscientização das mães e familiares, sobre a importância do aleitamento 

materno exclusivo, para a saúde da criança e da mãe. Pretende-se também 

orientar as mulheres que apresentam restrições para amamentar, além de 

aconselhamentos sobre cuidados em saúde alimentar e nutricional durante o 

período de aleitamento materno, desconstruindo mitos e tabus relacionados à 

amamentação e ao uso de mamadeiras e chupetas, como também complicações 

mamárias, ordenha manual, vínculo afetivo mão–famílias e 

redes de apoio. A sala de espera é realizada de segunda 

a sexta-feira, enquanto as pacientes aguardam para a 

consulta de pré-natal. O número de participantes varia entre 

5 a 12, composto por gestantes, seus companheiros e familiares. Participam dos 

grupos os profissionais: fisioterapeutas, enfermeiras, nutricionista, fonoaudióloga 

e assistente social. Conclusão: Conclui-se que a implementação da atuação 

da equipe multiprofissional, no campo da educação em saúde é um trabalho 

desafiador e dinâmico. O trabalho multiprofissional faz-se imprescindível no 

incentivo ao aleitamento materno exclusivo e no cuidado da saúde da gestante, 

da puérpera e de suas famílias. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitametno materno exclusivo; Equipe multiprofissional; 

Pré-Natal

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referências Bibliográficas 

CALDAS, D.B. et al. Atendimento psicológico no pré-natal de Alto Risco: A 

construção de um serviço. Psicologia Hospitalar. v. 11, n. 1, p. 66-87, 2013. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Protocolos da Atenção Básica: Saúde das Mulheres. 

Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa. Brasília-DF: Ministério da Saúde. p. 

100-230, 2016. 
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PO118 - AVALIAÇÃO DA COMPOSIÇÃO CALÓRICA E LIPÍDICA ENTRE AS FASES 

DE MATURAÇÃO DO LEITE MATERNO DE MÃES DE BEBÊS PREMATUROS

Schmidt L 1; Paim BS 2; Larrañaga AM 3; Lazzaretti RK 4; 

1 - Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul - FADERGS; 2 - Hospital 

Fêmina; 3 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 4 - Instituto de Educação 

e Pesquisa do Hospital Moinhos de Vento; 

Introdução: O leite materno (LM) varia sua composição conforme o período pós-

parto.1 Sendo sua composição calórica é 0,58 kcal/ml no colostro, 0,74 kcal/ml 

no leite de transição e 0,70 kcal/ml no leite maduro.2 Assim, o objetivo deste 

trabalho é avaliar se existe diferença na composição calórica e lipídica do LM nas 

diferentes fases de maturação em mães de bebês prematuros. 

Metodologia: O estudo foi realizado a partir dos registros de um Banco de Leite 

Humano em um hospital público do sul do país. Foram computadas 403 amostras, 

sendo188 de colostro, 61 de leite de transição e 154 de maduro. 

Resultados: A média dos valores calóricos das amostras foram: colostro - 0,61 

kcal/ml (DP±0,12 kcal/ml); transição – 0,67 kcal/ml (DP±0,11 kcal/ml) e maduro 

– 0,65 kcal/ml (DP±0,11 kcal/ml); e dos percentuais de lipídeos foram: 2,93% 

(DP±1,28%) no colostro, 3,49% (DP±1,10%) no de transição e 3,33% (DP±1,15%) no 

maduro. Não houve diferença significativa na composição calórica e lipídica dos 

leites de transição e maduro, porém existiu diferença entre os valores do colostro 

comparado com os de transição e maduro, ou seja, o colostro apresentou menor 

conteúdo calórico e lipídico. 

Conclusão: A semelhança dos resultados em relação ao conteúdo calórico e 

lipídico pode ser justificada pelo fato de os lipídeos serem 

a principal fonte energética do LM, assim, sua variação 

refletirá na composição calórica total. 

PALAVRAS-CHAVE: Leite humano; Nutrição do lactente; Aleitamento Materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Silva RC, Gioielli LA. Lipídios estruturados: 

alternativa para a produção de sucedâneos da gordura do leite humano. Quim 

Nova 2009; 32(5), 1253-61. 

2. Calil VMLT, Falcão MC. Composição do leite humano: o alimento ideal. Ver Med 

2003 jan 82(4): 1-10. 
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PO119 - AVALIAÇÃO DA TÉCNICA DA MAMADA DURANTE O PERÍODO DO 

PÓS-PARTO IMEDIATO: UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ramos, MSX 1; Sena JS 1; Oliveira, LSS 1; Magalhães, MMS 2; Leão, LS 3; 

1 - Faculdade Anísio Teixeira; 2 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

SALVADOR; 3 - MEDERI SAÚDE DOMICILIAR; 

A técnica adequada de amamentar é um fator fundamental para o sucesso do 

aleitamento materno, pois facilita o adequado esvaziamento das mamas, o que 

é necessário para uma produção de leite adequada. A observação da mamada 

possibilita uma atuação mais efetiva e direta da equipe de saúde permitindo 

identificar se a mulher precisa de ajuda e que tipo de ajuda, favorecendo assim 

o estabelecimento da amamentação. Esse estudo objetivou analisar a produção 

bibliográfica existente sobre a avaliação da técnica da mamada no período pós-

parto imediato nos anos de 2010 a 2015. A pesquisa tem caráter bibliográfico 

e exploratório. A coleta dos dados foi realizada em bases de dados científicas, 

como Scielo, Lilacs, Medline. A análise foi baseada no método de análise de 

conteúdo de Bardin (2009). Desta análise emergiu uma única categoria: A 

participação do profissional de saúde na promoção do aleitamento materno. 

Foi identificado na maioria dos estudos que avaliação da técnica da mamada 

no período pós-parto imediato não é algo descrito claramente, as ações de 

promoção ao aleitamento foi algo que teve destaque na análise dos autores, que 

relataram as atividades educativas como palestras, orientações em grupo, sala 

de espera e orientações individualizada sobre amamentação, mas no referente 

a avaliação da técnica da mamada no período do pós-parto não foi algo trazido 

como prática comum dos profissionais de saúde que atuam 

no cuidado a mulher em pós parto. Nesse sentido, faz-se 

necessário que os profissionais de saúde percebam que a 

amamentação deve ser orientada de forma teórica e técnica 

para as mulheres em pós-parto e a avaliação da técnica da mamada deve ser 

algo comum no cotidiano desse cuidado, objetivando empoderar a mulher no 

processo de amamentação, como também prevenir e identificar precocemente 

algum tipo de complicação para evitar o desmame precoce. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Amamentação; Saúde da mulher

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Bardim, L. Análise de Conteúdo. Edições 70, 

2006. 

Batista, K.E. de A.; Farias M. do C.A.; Melo, S.N Influência da assistência 

enfermagem na prática da amamentação no puerpério imediato.Rio de Janeiro. 

V.37, n.36, 2013. 

Galvão, Dulce Garcia. Formação em aleitamento materno e suas repercussões na 

prática clínica. Rev. bras. enferm. Brasília, v. 64, n.2, mar./abr., 2011. 

Grando, T.; Suze. L. C. Amamentação Exclusiva: um ato de amor, afeto e 

tranquilidade. São Paulo, V7, n° 13, 2011 

Sociedade Brasileira de Pediatria. Manual de Orientação /Sociedade Brasileira de 

Pediatria. Departamento de Nutrologia, 3ª. ed. Rio de Janeiro, RJ: SBP 148 p. 2012 
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PO120 - AVALIAÇÃO DE CONHECIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE , 

SOBRE ALEITAMENTO ,EM UM CONGRESSO ESTADUAL DE PEDIARIA

Matos, ALVP 1; Fernandez, DF 2; Santos, VM 3; Sarli, CE 3; Junior, ONA 3; Meira, 

AC 3; 

1 - INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA; 2 - INSTITUTO DE PERINATOLOGIA 

DA BAHIA/IPERBA; 3 - INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA; 

Introdução: No Brasil, apesar de estudos mostrarem uma tendência a aumento da 

prática da amamentação nas últimas décadas, ações de incentivo a essa prática 

devem ser intensificadas, já que estamos longe de atingir as metas propostas 

pela Organização Mundial da Saúde. Muitas vezes o desmame precoce resulta do 

desconhecimento dos profissionais de saúde e consequentemente incapacidade 

na condução do processo. Objetivos: Avaliar através de perguntas, tipo falso/

verdadeiro o conhecimento de profissionais de saúde sobre o aleitamento materno, 

através de um instrumento lúdico, num Congresso Estadual de Pediatria(CEP) 

Métodos: Aplicado quizz cerca de 150 assertivas sobre conhecimentos gerais de 

aleitamento materno, num CEP. As assertivas foram elaboradas por estudantes da 

liga de pediatria e revisadas por 2 médicas autoras deste trabalho. Os participantes 

deveriam responder falso ou verdadeiro a 4 assertivas. Resultados: Total de 

participantes =111. Médicos: 69,4% ; Estudantes; 18,9%; Fisioterapeutas 5,4%; 

Enfermeiras 1,8%, Outros: (assistentes sociais/farmacêuticos/nutricionistas)2,7%, 

Anulados 1,8%. Apenas 36,1% dos participantes acertaram 100% das assertivas, 

30,6% acertaram 75%. Dentre os profissionais de nível universitário o tempo 

de formados: 49,4% tinham até 5 anos; 10,4% entre 31 e 31 anos; 7,8% entre 5 

e 10 anos e entre 20 a 25 anos. Médicos e estudantes 

representaram 88,3 % da amostra. Proporcionalmente os 

estudantes tiveram uma totalidade de acertos em percentual 

superior aos médicos (52,4% estudantes e 33,8% médicos). 

Conclusão: Observou-se que profissionais de saúde participantes, sobretudo 

médicos pediatras, demonstraram ter conhecimento insuficiente em aleitamento 

materno. Profissionais com pouco conhecimento sobre AM, certamente terão 

dificuldades para orientar mães lactantes. A orientação profissional pouco 

qualificada, contribui para um desmame precoce. Urge reforçar o estimulo a 

estudo sobre aleitamento e capacitação dos profissionais de saúde a fim de que 

possam orientar as mães e familiares na condução do AM de forma adequada 

levando a uma redução da morbimortalidade infantil. 

PALAVRAS-CHAVE: conhecimento aleitamento; profissionais de saúde e 

aleitamento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Silveira FJ, Lamounier JA. Fatores associados 

à duração do aleitamento materno em três municípios na região do Alto 

Jequitinhonha, Minas Gerais, Brasil. Cad Saude Publica 2006;22:69-77. 

2. Análise dos conhecimentos e da prática de profissionais de saúde na promoção 

e no apoio à amamentação: Estudo de revisão . Revista ESCS Vol 20 n1 v1 Com. 

Ciências Saúde. 2009;20(1):55-64 5 
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PO121 - AVALIAÇÃO DE POSSÍVEIS FATORES INTERFERENTES NO PROCESSO 

DE ALEITAMENTO MATERNO: UM ESTUDO TRANSVERSAL NO MUNICÍPIO DE 

LAVRAS, MINAS GERAIS.

Freire DL 1; Bissoli MC 2; Teixeira, LG 1; Pereira JAR 3; 

1 - Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Lavras; 2 - Faculdade 

de Nutrição, Universidade Federal de Alfenas; 3 - Depatarmento de Nutrição, 

Universidade Federal de Lavras; 

Introdução: O aleitamento materno proporciona vários benefícios tanto para 

a mãe quanto para o bebê, todavia vários fatores podem interferir nesse 

processo1. Objetivos: Objetivou-se descrever os possíveis fatores que interferem 

na efetividade da amamentação e as associações entre os mesmos. Descrição 

Metodológica: Realizou-se estudo transversal em unidades de atendimento de 

saúde pública em Lavras, MG, entrevistando mulheres adultas, com filhos até doze 

meses de idade e que passaram por consulta médica. Utilizou-se o software R, 

3.3.0 para análise dos dados e as associações entre variáveis foram estabelecidas 

pela análise de razões de chances (oddsratio). Resultados: Todas as mulheres 

afirmaram ter feito o acompanhamento pré-natal, entretanto, somente 79,10 

% delas afirmaram ter recebido algum tipo de informação sobre aleitamento 

materno nesse período, predominando informações sobre vantagens e técnicas 

de amamentação e extração manual do leite; para as demais, uma grande parcela 

das mães relatou não as terem recebido. Houve predomínio de mulheres (83,54%) 

que apresentaram algum tipo de problema para amamentar, mas a maioria relatou 

não ter tido complicações de saúde mais graves decorrentes da amamentação. 

A escolaridade materna inferior ao ensino médio completo 

aumentou a chance de ocorrer dor durante as mamadas 

iniciais do bebê. As mães que não tiveram a experiência de 

amamentar anteriormente tiveram maiores chances de terem 

impressão de baixa produção de leite ou “leite fraco”. O fato de não ter recebido 

informações contra possíveis dificuldades durante o aleitamento materno foi um 

fator protetor para não ter impressão de baixa produção de leite ou “leite fraco”, 

sugerindo que algumas informações podem favorecer o surgimento de mitos 

e preocupações, dificultando o aleitamento materno. Conclusão: Ressalta-se a 

importância de se fortalecer as ações de promoção a prática do aleitamento, 

assim como as orientações acerca dos possíveis problemas e complicações que 

podem ocorrer ao longo da amamentação, dificultando sua prática.

PALAVRAS-CHAVE: Assistência pré-natal; Orientações na gravidez; Amamentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Rodrigues AP, Padoin SMM, Guido LA, Lopes 

LFD. Fatores do pré-natal e do puerpério que interferem na autoeficácia em 

amamentação. Esc Anna Nery 2014; 18: 257-61.
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PO122 - AVALIAÇÃO DE UM TREINAMENTO SOBRE O USO DA TRANSLACTAÇÃO 

E RELACTAÇÃO EM RECÉM-NASCIDOS PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM

MARIANO LMB 1; Leite AM 2; Hisamitsu LB 3; SCOCHI CGS 3; Leonello DCB 3; 

Mazzo LL 4; 

1 - ESCOLA DE ENFERMAGEM DE RIBEIRÃO PRETO - USP; 2 - Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto - USP; 3 - Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto _; 4 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-SP EERP/USP; 

O Brasil está entre os dez países com maior número de nascimentos prematuros 

e, apesar dos avanços tecnológicos que permitem uma maior sobrevida desses 

prematuros, 45% das mortes neonatais são em decorrência da prematuridade1. 

Neste contexto de altas taxas de prematuridade, o aleitamento materno exclusivo 

(AME) é um importante aliado na redução da morbimortalidade neonatal1. 

Entretanto, a prematuridade ocasiona nos bebês dificuldades e atrasado no 

estabelecimento da amamentação2. Por esse motivo a equipe de saúde que lida 

com essa população necessita de capacitação para lidar com essas dificuldades 

e utilizar técnicas como a translactação/relactação, que auxiliem no manejo do 

aleitamento materno3. A Educação Permanente em Enfermagem pode direcionar 

esses profissionais para essa prática4. Este estudo teve como objetivo avaliar a 

repercussão de um treinamento sobre translactação/relactação no conhecimento 

e prática da equipe de enfermagem de uma Unidade de Cuidados Intermediários 

Neonatal (UCIN) sobre esse técnica. Estudo quantitativo e descritivo com 30 

profissionais da equipe de enfermagem da UCIN do Hospital das Clínicas de 

Ribeirão Preto. A coleta de dados inclui três etapas: o pré-teste, com a aplicação 

de um questionário acerca do uso da técnica, a capacitação 

e o pós-teste com o mesmo questionário, aplicado um mês 

após o término do treinamento da equipe. Para a análise 

dos dados foi utilizado o software SPSS 21.0, por meio de 

frequências absolutas e porcentagem para as variáveis estudadas no pré e pós-

teste. Verificou-se que após a capacitação houve um aumento nas porcentagens 

das respostas totalmente corretas nas questões que abordaram os fatores a 

serem observados durante a aplicação da técnica de translactação/relactação, 

a descrição e a indicação da mesma. Concluiu-se que a capacitação favoreceu 

o conhecimento da equipe sobre a técnica analisada, e que outras capacitações 

devem ser realizadas com vistas à melhoria dos índices de aleitamento materno 

no prematuro. 

PALAVRAS-CHAVE: Translactação/Relactação; Amamentação; Educação 

Permanente em Enfermagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1-World Health Organization (WHO) [Internet]. 

Born too soon: the global action report on preterm birth. Geneva: World Health 

Organization; 2012. 

2- Rossetto EG. O uso da translactação para o aleitamento materno de bebês 

nascidos muito prematuros: ensaio clínico randomizado. 2011. 150P. Tese 

(Doutorado)-Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

3- Fujinaga CI, Moraes SA, Zamberlan-Amorim NE, Castral TC, Scochi CGS. Clinical 

validation of the Preterm Oral Feeding Readiness Assessment Scale. 2013, Revista 

Latino-Americana de Enfermagem, Ribeirão Preto; 21 (especial):, 140-5. 

4- Vargas MAO, Teixeira, C, Zancain F, Ghiot A, Pauli R, Schoeller SD. Capacitação 

do técnicos de enfermagem para as melhores práticas no uso de broncodilatadores 

em pacientes mecanicamente ventilados. Texto Contexto Enferm, Florianópolis, 

2012, jul-set;21(3):505-12. 
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PO123 - AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA NBCAL EM LAVRAS/MG

SANTOS, RP 1; TEIXEIRA, LG 2; 

1 - Departamento de Nutrição - Universidade Federal de Lavras; 2 - Departamento 

de Nutrição - Universidade Federal de Lavras (UFLA); 

Introdução: O grande número de mulheres que desmamam precocemente 

deve-se a diversos fatores. Dentre esses fatores podemos citar a influência da 

propaganda de fórmulas infantis, leites, alimentos complementares e cereais 

utilizados na alimentação infantil, veiculados por mamadeiras (ARAÚJO, et al 

2006). Objetivo: O objetivo desse estudo foi avaliar a adequação da rotulagem e 

da promoção comercial de produtos destinados a lactentes, crianças de primeira 

infância e produtos de puericultura comercializados na cidade de Lavras/MG em 

relação à NBCAL. Descrição metodológica: Foram analisados rótulos e promoção 

comercial de alimentos designados como “alimentos para lactentes e crianças de 

primeira infância” e produtos de puericultura. Resultados: O trabalho possibilitou a 

realização do monitoramento da NBCAL na cidade, contribuindo para o incentivo 

de medidas que potencializem este tipo de ação nos locais que comercializam 

produtos e alimentos para o público infantil. Durante a execução do projeto ficou 

evidente o descumprimento tanto da rotulagem quanto da promoção comercial. 

A estratégia de promoção comercial mais utilizada foi a exposição especial, 

encontrada 14 vezes (63,64%), seguida pela utilização de cartazes, observada 

nove (40,91%) e por último descontos, encontrados uma vez (4,55%). 36,36% 

dos locais não utilizavam nenhum tipo de promoção. Uma hipótese aplausível, 

capaz de explicar o descumprimento, pode ser atribuída à falta de conhecimento 

dos proprietários dos estabelecimentos em relação à lei 

que regulamenta os produtos, ou ao fato da promoção 

comercial e da utilização de informações pelas indústrias 

nos rótulos serem boas estratégias para aumentar as vendas. 

Conclusão: Percebe-se a necessidade de novos monitoramentos, com objetivo de 

orientar e exigir o cumprimento da legislação e a necessidade da notificação dos 

fabricantes quanto às inadequações no que se refere à rotulagem. Através do 

estudo verificou-se o descumprimento da legislação em relação à rotulagem e 

promoção comercial dos produtos abrangidos pela NBCAL comercializados em 

Lavras/MG.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Desmame precoce; Lactente

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: DE ARAÚJO, Maria de Fátima Moura et al. 

Avanços na norma brasileira de comercialização de alimentos para idade infantil. 

Revista de Saúde Pública, 2006, v. 40, n. 3, p. 513-520,
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PO124 - BANCO DE LEITE SANTA ÁGATA : UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Lima SCF 1; Miranda JM 2; Gonçalves TLP 1; Shumann LFM 2; Roque AFP 2; 

Cordeiro EM 2; 

1 - Universidade Federal de Rondônia; 2 - Faculdade São Lucas; 

INTRODUÇÃO: A criação do Banco de Leite Humano (BLH) no Brasil foi um 

grande passo para a modificação do cenário do aleitamento materno. Após 

a percepção dos diversos problemas que podem ocorrer no processo de 

amamentar ficou evidente a necessidade de políticas públicas voltadas para o 

tema ¹. Em contrapartida a diversos comportamentos sociais que desestimulam 

o aleitamento, surge a preocupação com os malefícios causados pelo desmame 

precoce ¹. Quando surgiu, o BLH tinha como função atender casos especiais, 

fazendo coleta e distribuição do leite humano ¹. O progresso de estudos 

científicos permitiu que o BLH pudesse promover, proteger e apoiar o aleitamento 

materno, além proporcionar maior qualidade e segurança ao leite ofertado aos 

neonatos da UTI ¹. OBJETIVOS: Relatar a experiência adquirida no Banco de 

Leite Santa Ágata ao entender a dinâmica de seu funcionamento e os benefícios 

que são gerados por este serviço. MÉTODO: Trata-se de um relato de experiência 

desenvolvido no Banco de Leite Humano Santa Ágata em Porto Velho – RO, 

por integrantes da Liga Acadêmica de Enfermagem em Aleitamento Materno 

- LAENFAM no período de 11 a 22 de Julho de 2016. RESULTADOS: Enquanto 

acadêmicas, a experiência nos proporcionou o entendimento das funções 

desempenhadas pelo BLH. Vivenciar a prática das técnicas e da orientação do 

manejo da amamentação, bem como a compreensão a logística por trás dos 

resultados gerados foi de grande importância e certamente 

vem somar para nossa formação acadêmica. CONCLUSÃO: 

Como integrantes da LAENFAM, tivemos a oportunidade 

de associar nossos conhecimentos teóricos prévios em 

aleitamento materno com a experiência adquirida no BLH e isso foi de grande 

valia, pois observamos sua organização, funcionamento e eficácia. Visto que este, 

é o principal órgão aliado a todo o processo de aleitamento materno, trazendo 

incontáveis benefícios aos pacientes diretamente envolvidos e a sociedade em 

geral. 

PALAVRAS-CHAVE: Banco de Leite; Aleitamento Materno; Saúde Pública

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(BR). Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. 

Brasília: Agência Nacional de Vigilância Sanitária(BR), 2008. 

2- de Almeida JAG, Novak FR. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. J 

Pediatr (Rio J). 2004;80(5 Supl):S119-25. 

3- Maia PRS, Almeida JAG, Novak FR, Silva DA. Rede nacional de bancos de leite 

humano: gênese e evolução. Rev Bras Saúde Matern Infant. Recife, 2006;6(3): 

285-92 
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PO125 - BENEFÍCIOS DO ALEITAMENTO MATERNO AO BINÔMIO: REVISÃO 

INTEGRATIVA

Souza EFC 1; Santos DP 2; Lira JM 1; Santos LO 3; Ramos RM 3; Santos AM 3; 

1 - Universidade Guarulhos - UNG; 2 - Universidade Guarulhos; 3 - Universidade 

Guarulhos – UNG; 

Introdução: O aleitamento materno é o mais completo alimento para a criança, e 

capaz de prevenir agravos, e promover a saúde da criança e da mãe que amamenta, 

além de proporcionar a troca afetiva entre o binômio. Objetivo: Identificar 

na literatura brasileira as publicações da enfermagem sobre os benefícios do 

aleitamento materno para o binômio. Método: Trata-se de revisão integrativa 

da literatura. Resultados: A revisão abrangeu os últimos dezesseis anos. Foram 

selecionadas 10 referências, das quais participaram da análise por atenderem 

aos critérios de seleção do estudo. Quanto à distribuição nas bases: LILACS 

06, BDENF 01 e SciELO 03, já em relação aos anos de publicação, ocorreram 

a partir do ano de 2004 com 02 publicações, seguidos de 2011 e 2013 com 02 

em cada ano, os demais anos (2006, 2007, 2009 e 2010) com 1 publicação em 

cada ano. As publicações foram analisadas e categorizadas em: 1- Os benefícios 

do aleitamento materno para o recém-nascido; 2- Os benefícios do aleitamento 

materno para a mãe que amamenta; 3- Profissionais envolvidos no processo 

do aleitamento materno. Conclusão: São vários os benefícios do aleitamento 

materno exclusivo até os 6 meses de vida do bebê, pela proteção e promoção 

da saúde a longo prazo. Já para a mãe além da troca afetiva, contribui com a 

recuperação, prevenção de agravos e promoção da saúde. Para os profissionais 

de saúde especialmente a enfermagem, a importância do 

conhecimento, necessidade de atualização constante, e o 

apoio na adesão e manutenção do aleitamento materno 

exclusivo.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Saúde Materno-Infantil; Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Giugliani ERJ. Amamentação exclusiva. In: 

Amamentação Bases Científica. 3. ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010. 

cap. 2 p.29-32. 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento 

Materno. Brasília: Ministério da Saúde; 1991. 

3. Souza EFC, Sabates AL, Fernandes RAQ. Monitoramento do aleitamento materno 

em puérperas de um hospital privado. São Paulo: Universidade Guarulhos; 2013. 
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PO126 - BINÔMIO ENSINO-APRENDIZAGEM: AÇÕES DE UM PROJETO DE 

PROMOÇÃO DA SAÚDE DE MÃES E GESTANTES EM JOÃO PESSOA - PB

Mendes SC 1; Ferreira CS 1; Barreto MC 1; Massa JB 1; Ghersel ELA 1; 

1 - Universidade Federal da Paraíba; 

Abordando a educação em saúde, o projeto de extensão universitária, Promoção 

de Saúde para Gestantes Atendidas no HULW (Hospital Universitário Lauro 

Wanderley) – UFPB tem o objetivo de repassar conhecimentos através de 

palestras realizadas por acadêmicos de diversos cursos de saúde, a gestantes e 

mães, atendidas no setor de pré-natal, puericultura e pediatria do HULW-UFPB. 

Objetivou-se relatar as experiências de Educação nutricional em Saúde, realizadas 

por acadêmicos do curso de Nutrição da Universidade Federal da Paraíba (UFPB). 

Sob a orientação dos professores, foram confeccionados materiais didáticos como 

álbuns seriados, cartazes e folders e ministradas palestras às gestantes e mães, 

enquanto estas aguardavam atendimento no setor de pré-natal, puericultura 

e pediatria do HULW-UFPB. Com relação à nutrição, os temas como: ganho 

adequado de peso, estimulo a amamentação, hipertensão e diabetes gestacional 

foram abordados e bastante questionados pelo público alvo do projeto. A 

intenção do projeto é que ações de educação em saúde façam com que as mães, 

gestantes e puerperas possam atuar como multiplicadoras de informações que 

visam à promoção da sua saúde, do futuro bebê, da criança e de toda a sua 

família. Bem como inserir o acadêmico diretamente na comunidade vivenciando 

a realidade social e desenvolvendo ações de promoção de saúde. Dentre outros, 

tem o objetivo de integrar o binômio ensino-aprendizagem, através da troca de 

conhecimentos, quando vivenciam diferentes realidades 

sociais, econômicas e culturais, e disponibilizam serviços 

a estas comunidades. Com a identificação dos problemas 

existentes, surgem dados importantes para geração de 

pesquisas que contribuem para a transformação da sociedade e consolidam a 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; Nutrição; Gestantes
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PO127 - BOAS PRÁTICAS EM ALEITAMENTO MATERNO: APLICAÇÃO DO 

FORMULÁRIO DE OBSERVAÇÃO E AVALIAÇÃO DA MAMADA

Costa AR 1; Vieira AC 2; 

1 - Grupo Hospitalar Conceição ; 2 - Universidade Federal de Pelotas ; 

Introdução: As vantagens do aleitamento materno são inúmeras e reconhecidas, 

e sua prática exclusiva é fundamental na alimentação das crianças até os seis 

meses de vida. Na literatura, ainda são escassos os estudos que descrevam a 

utilização de instrumentos para avaliação da mamada. No cotidiano profissional, 

ainda é incipiente a adoção de instrumentos confiáveis e validados que permitam 

subsidiar a prática clínica. Neste contexto, identificar precocemente fatores 

envolvidos no risco de insucesso desse processo e no aumento do desmame 

precoce das crianças é de extrema importância. 

Objetivo: Avaliar a mamada nas primeiras 24 horas após o parto, mediante 

aplicação do Formulário de Observação e Avaliação da Mamada preconizado 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (UNICEF), em binômios mãe-bebê, internados no alojamento conjunto de 

um Hospital de Ensino do sul do Brasil. 

Método: Estudo observacional, transversal e descritivo, com abordagem 

quantitativa. A amostra foi composta por 20 binômios, nos quais o parto ocorreu 

até 24 horas do dia anterior à coleta de dados, no período entre maio e junho de 

2014. Foram incluídos puérperas que não estavam impossibilitadas de amamentar 

e bebês a termo. Foram avaliados comportamentos do binômio, classificados 

em favoráveis ou sugestivos de dificuldades. No estudo, foram preservados os 

aspectos éticos da pesquisa envolvendo seres humanos. 

Resultados: Por meio do estudo, constatou-se que 40% 

das puérperas apresentaram dificuldades relacionadas 

às mamas, como dor e fissura mamilar, 20% delas eram 

primigestas e 20% realizaram parto cesáreo. Dos bebês, 10% apresentaram 

dificuldades relacionadas à pega no início da amamentação. 

Conclusão: A abordagem proposta neste estudo demonstrou sintonia com o 

exercício acadêmico, qualificação dos recursos humanos e capacitação em 

aleitamento materno. A aplicação do formulário permitiu uma abordagem focada 

nos aspectos que necessitam intervenção, mostrando- se factível como prática 

de cuidado. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Avaliação ; Promoção da saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Carvalho MR, Tavares LAM. Amamentação: 

bases científicas. 3ª ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan; 2014. 

Ingram J, Johnson D, Copeland M, Churchill C, Taylor H. The development of a 

new breast feeeding assessment tool and the realiton ship with breast feeding 

self-efficacy. Midwifery 31 (2015): 132-137. 

Kerac M, et al. Chapter 7: Review of a breastfeeding assessment tools. In: 

Management of Acute Malnutrition in Infants (MAMI) Project: Technical Review: 

Current evidence, policies, practices & programme outcomes. 2010; p. 138-153. 

WHO-World Health Organization. Positioning a baby at the breast. In: Integrated 

Infant Feeding Counselling: a trade course. Genebra: WHO; 2004. 
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PO129 - CARÊNCIA DO ACONSELHAMENTO NA PRÁTICA ASSISTENCIAL DO 

ENFERMEIRO FRENTE À AMAMENTAÇÃO CRUZADA

GOMES CS 1; RODRIGUES BMRD 2; PERES PLP 2; 

1 - Hospital Estadual Carlos Chagas; Faculdade de Enfermagem/UERJ; 2 - 

Faculdade de Enfermagem/UERJ; 

O leite materno é o melhor alimento para o crescimento e desenvolvimento da 

criança, porém, existem situações que contraindicam a prática da amamentação 

permanentemente como mães portadoras do vírus HIV (Vírus da imunodeficiência 

humana) (1,2). Dentre as formas de contaminação pelo HIV, está o leite materno, 

justificando a recomendação de proibição da amamentação cruzada estabelecida 

pelo Ministério da Saúde pela Portaria nº 2.415, de 12 de dezembro de 1996(3), 

que proíbe qualquer forma de aleitamento materno cruzado que se entende como 

a prática de oferecer o leite materno a uma criança que não a sua própria(4). 

Entretanto, apesar da proibição ainda é uma prática bastante frequente. O Objetivo 

deste estudo é identificar qual a conduta assistencial do enfermeiro frente à 

amamentação cruzada. Trata-se de um recorte da dissertação de mestrado em 

andamento. Estudo com a abordagem qualitativa do tipo descritivo com base 

metodológica de análise do discurso(5). Tendo como cenário o município de Duque 

de Caxias. Participaram do estudo seis enfermeiras atuantes da Estratégia de saúde 

da família por meio de um grupo focal. Das seis participantes, duas relataram 

nunca terem participado de capacitação em aleitamento materno. Quatro já se 

depararam com casos de amamentação cruzada. Também quatro relataram que 

não perguntam nas consultas de enfermagem se acontece tal prática. Os resultados 

apontam que esse tema é negligenciado pelos enfermeiros. 

Apesar de todos terem conhecimento da contraindicação, 

sentem dificuldade em intervir. Utilizam-se de um discurso 

de culpabilização da nutriz por qualquer dano à saúde da 

criança, mas não se utilizam de técnicas do aconselhamento. A amamentação 

cruzada permanece como um tema pouco discutido na formação em aleitamento 

materno; os enfermeiros necessitam repensar sua conduta, estabelecendo um 

diálogo alicerçado em uma postura aconselhadora que considere a autonomia 

da mulher fornecendo conhecimentos e informações que lhes permitam realizar 

escolhas conscientes e seguras.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Enfermagem; Aconselhamento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria 

de Vigilância em Saúde. Manual normativo para profissionais de saúde de 

maternidades - referência para mulheres que não podem amamentar. Brasília, 

2005. 

2. UNICEF. Comissão Nacional Iniciativa Hospitais Amigos dos Bebês. Manual 

de Aleitamento Materno. Disponível em: http://www.unicef.pt/docs/manual_

aleitamento.pdf. Acesso em: 5.abr.2015. 

3. BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 2.415, de 12 de 

dezembro de 1996. DO 246, de 19/12/96. 

4. VIEIRA, ACJ, Amaral DF, Pedrosa KJ, Ichisato SMT. Conhecimento das puérperas 

sobre aleitamento cruzado. Revista do Centro Universitário Barão de Mauá [on 

line]2001 [citado em 24 abr 2014]. Disponível em: 

http://www.baraodemaua.br/comunicacao/publicacoes/jornal/v1n2/artigo03.

html 

5. ORLANDI, E.P. Análise de Discurso: Princípios e Procedimentos. 10. ed. 

Campinas: Pontes, 2012. 
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PO130 - CAXIAS: UM GRUPO PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA

SOUZA DRS 1; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde de Duque de Caxias; 

O aleitamento materno é uma das ações que quando efetivadas ,traz inúmeros 

benefícios para a criança, mulher e sociedade. A prática do aleitamento apesar de 

ser natural pode ser abandonada quando a mulher não encontra apoio da família 

e profissionais de saúde que ajudam nos problemas que surgem no manejo da 

amamentação, levando assim ao abandono precoce. Este trabalho objetiva analisar 

os resultados de profissionais de saúde do município de Duque de Caxias no Rio 

de Janeiro que formaram um grupo de profissionais que atuam na saúde materno 

infantil e já foram sensibilizados nos cursos de manejo ao aleitamento materno 

nos modelos do Ministério da Saúde (MS), da Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e UNICEF. Essa união avaliou a necessidade de capacitar os profissionais 

das unidades básicas de saúde e estratégias da saúde da família. Promoveu-se 2 

cursos no ano de 2014 e 2 cursos no ano de 2015 da Iniciativa a Unidade Básica 

Amiga da Amamentação (IUBAAM), o curso foi realizado em unidades básica com 

aulas teórica e prática. Para muitos profissionais foi um ganho, pois relataram que 

após adquirir os conhecimentos das políticas em aleitamento materno quanto aos 

“10 Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” , se sentiram enriquecidos 

.Relataram estar preparados para ajudar na promoção, proteção e incentivo ao 

aleitamento materno, acreditando que é possível ajudar a mulher gestante ou 

nutriz a escolher e oferecer ao seu bebê o melhor começo de vida de acordo com 

os objetivos da iniciativa global , que tem como norma o apoio ao aleitamento 

materno que é a alimentação natural com condições 

nutricionais para o crescimento e desenvolvimento da 

criança.. Concluiu-se que o apoio do grupo está superando 

os obstáculos diante de algumas resistências e cada vez 

conseguindo mais profissionais que ajudem na promoção do aleitamento materno 

buscando uma vida saudável com um futuro promissor.

PALAVRAS-CHAVE: Benefícios; Abandono; Sucesso

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL.Manejo e promoção do aleitamento 

materno. Brasília: Ministério da Saúde - Fundo das Ações Unidas para a 

Infância,1993. 

CALVANO, Luiza Maria. O poder imunológico do leite materno. In: CARVALHO, 

Marcus Renato de; TAMEZ, Raquel. (Org). Amamentação bases científicas para a 

prática profissional. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2002. p. 88-95. 

OLIVEIRA, Maria Inês Couto de, et al. Manual de capacitação de equipes de 

Unidades Básicas de Saúde na Unidade Básica Amiga da Amamintação. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2003. 

OMS (Organização Mundial de Saúde ). Evidências científicas dos dez passos 

para o sucesso no aleitamento materno. Brasília:OPAS,2001 

ALENCAR, S. M.S. M.de. Proteção Legal ao Aleitamento Materno. In:REGO,j.d.(Org.) 

Aleitamento Materno :um guia para pais e familiares. São Paulo: Editora 

Atheneu,2002.
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PO131 - COMO ENVOLVER AGENTES DE SAÚDE NA PRODUÇÃO DE MATERIAL 

PEDAGÓGICO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO

ANARUMA, SM 1; 

1 - Depto Educação, Instituto de Biociências, UNESP, Câmpus de Rio Claro, SP ; 

As Semanas Mundiais do Aleitamento Materno tem o papel não só de manter 

um diálogo com a população, mas de ampliar as relações entre os vários setores 

envolvidos com o tema. Pensando nesta questão, foi feito um trabalho muito 

interessante na Semana de 2014, em um município do interior de São Paulo, 

para a produção de material pedagógico, através de uma metodologia ativa 

de aprendizagem. Foram duas oficinas oferecidas para as agentes de saúde 

envolvendo o artesanato, sendo a primeira, uma oficina de bichinhos de pano, 

com a participação de 13 agentes de saúde das USF. Ela foi ministrada por uma 

psicóloga, funcionária da Prefeitura, que teve a preocupação de abordar vários 

aspectos da maternidade, além dos mais conhecidos em materiais desse tipo 

(Anaruma, 2009). Por exemplo: uma cachorra que amamentava um cachorrinho 

e um gatinho, para trabalhar a adoção. A segunda oficina, ministrada por uma 

enfermeira e uma nutricionista do Banco de Leite Humano teve o objetivo de 

ensinar a fazer mamas de crochê, para serem usadas na parte de Aconselhamento 

nas Unidades. Importante também foi a possibilidade das agentes reverem 

o conhecimento sobre os vários tipos de bicos (Vinha, 1994, p. 188). Nas duas 

oficinas, as alunas também tiveram a oportunidade de conversar sobre a sua 

própria experiência de amamentar. Esta metodologia proporcionou uma ótima 

interação no grupo, permitiu uma aprendizagem significativa, pois as alunas 

foram além de aprender o conteúdo, puderam mergulhar 

na sua própria história. Também desenvolveram uma nova 

habilidade, podendo até ser usada na geração de renda. É 

importante ressaltar que para este trabalho ocorrer teve 

o envolvimento de vários setores, caracterizando uma grande rede e que todo 

material produzido foi doado para as UFS, com a intenção de ser usado no 

trabalho diário. Esta é uma experiência que merece ser multiplicada. 

PALAVRAS-CHAVE: políticas públicas ; material pedagógico ; aprendizagem ativa

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Anaruma SM. Anais do 5o. Projeto de 

incentivo ao aleitamento materno através da capacitação de costureiras para 

a produção de material pedagógico. Congresso de Extensão Universitária da 

UNESP. Águas de Lindóia, SP. 2009 

2. Vinha VHP. Projeto Aleitamento Materno e Autocuidado com a Mama Puerperal. 

São Paulo: Savier, 1994. 188p. 
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PO132 - COMPREENSÃO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO EM LIVRE DEMANDA 

E SINAIS DE FOME DO BEBÊ SOB A ÓTICA DAS NUTRIZES

Santos BA 1; Siqueira PCS 1; 

1 - Faculdade de Medicina de Marília; 

Introdução: O desenvolvimento deste estudo justifica-se por identificarmos nos 

cenários de atenção à saúde que as nutrizes apresentam dúvidas sobre a prática 

da amamentação em livre demanda, bem como dificuldades em reconhecer 

os sinais de fome do bebê. Desta forma, questiona-se: como as nutrizes 

compreendem livre demanda e como reconhecem os sinais de fome no bebê? 

Objetivo: Compreender o conceito de livre demanda e os sinais de fome do bebê 

sob a ótica das nutrizes. Método: estudo de abordagem qualitativa, realizado com 

21 nutrizes que realizaram o parto ou acompanhavam a internação dos seus filhos 

em um hospital materno infantil Amigo da Criança. Os dados foram coletados 

por meio de entrevistas gravadas, após aprovação no CEP da Famema sob o 

número do Parecer 1.345.546. A análise dos dados foi fundamentada na Análise 

de Conteúdo na modalidade Temática proposta por Minayo. Resultados: Tema 

1- Desconhecimento do significado de livre demanda; Tema 2- Importância do 

Aleitamento Materno e o Tema 3- Buscando reconhecer os sinais de fome do bebê. 

Conclusão: Os resultados deste estudo evidenciaram que as nutrizes desconhecem 

o real significado de livre demanda e apontam o choro como o principal sinal de 

fome da criança. Identificou-se também que as nutrizes que conseguiram relatar 

claramente o significado de livre demanda, bem como descrever os sinais de 

fome, referem que são influenciadas pela conduta do profissional e da prática 

assistencial instituída no serviço de saúde, o que as levam a 

amamentarem em horários regulares. Concluiu-se que é de 

suma importância que os profissionais da saúde dominem 

o conhecimento sobre as práticas do aleitamento materno 

e que estejam aptos para transferi-lo de modo adequado, para assegurar a 

promoção da amamentação de forma eficaz.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Saúde da criança; Saúde materno-

infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Figueredo SF, Mattar MJG, Abrao ACFV. 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança: uma política de promoção, proteção e apoio 

ao aleitamento materno. Acta Paul. Enferm., São Paulo, 2012, 25(3): 459-463. 

Lopes SS et al. Iniciativa Hospital Amigo da Criança: avaliação dos dez passos 

para o sucesso do aleitamento materno. Rev. Paul. Pediatr., São Paulo, 2013, 31(4): 
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Matthiesen AS et al. Postpartum maternal oxytocin release by newborns: effects 

of infant hand massage and sucking. Birth, Boston, 2001, 28(1): 13-19. 

Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 13. ed. 

São Paulo: Hucitec, 2013. 

Rosenberg KD et al. Impact of hospital polices on breastfeeding outcomes. 

Breastfeed Med., New Rochelle, 2007, 3(2): 110-116. 
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PO133 - CONFUSÃO DE BICOS E CONSEQUÊNCIAS PARA O ALEITAMENTO 

MATERNO

Batista CLC 1; Ribeiro VS 2; Nascimento MDSB 3; 

1 - Programa de Pós-Graduação em Saúde do Adulto e da Criança da Universidade 

Federal do Maranhão; 2 - Departamento de Saúde Pública, Universidade Federal 

do Maranhão; 3 - Programa de Pós-Graduação em Saúde do Adulto e da Criança, 

Universidade Federal do Maranhão; 

Introdução: Entre as explicações para a baixa duração do aleitamento materno 

exclusivo, está a de que o uso de bicos artificiais pode causar uma alteração 

fisiológica fundamental na sucção dos bebês amamentados, prejudicando a 

prática de amamentação e funcionando como um fator de risco para o desmame. 

Objetivo: Descrever as características da confusão de bicos e sua associação com 

o aleitamento materno. Metodologia: estudo transversal descritivo com 132 duplas 

mãe/bebê que foram atendidos em um serviço de puericultura da cidade de São 

Luís – MA. As avaliações foram compostas por exame do sistema estomatognático 

e aplicação do Formulário de Observação e Avaliação da Mamada preconizado 

pela OMS/UNICEF. Resultados: Para o total da amostra avaliada, 43,94% usava 

algum tipo de bico artificial. O uso de mamadeiras foi o mais prevalente (24,24%, 

ante 21,97% de chupetas e 6,82% outros métodos). Na sucção não-nutritiva, as 

variáveis que se diferiram entre si no grupo usuário e não usuário de bicos artificiais 

foram: a movimentação mandibular, atividade mandibular, movimentação lingual, 

posição da língua e canolamento lingual, sendo estas apresentadas em percentuais 

maiores em comportamentos negativos. Em relação a sucção nutritiva, nenhuma 

variável se diferiu de forma oposta entre os grupos. Na 

observação da mamada, os percentuais que indicavam 

dificuldades durante a amamentação foram maiores nos 

escores regulares e ruins para o grupo que utilizava bicos 

artificiais, com destaque para a variável sucção (ruim 26,92% para G1 e 57,41% 

para G2). Conclusão: O conhecimento mais aprofundado das características 

de sucção desses bebês pode demonstrar a associação entre o uso de bicos, o 

estabelecimento da confusão de bicos e indicativo início de comportamentos 

que levem ao desmame precoce. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação Artificial; Chupetas; Mamadeiras

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Neifert M, Lawrence R, Seacat J: Nipple 

confusion: toward a formal definition. J Pediatr 1995, 126:S125–S129. 

Buccini GDS, Perez-Escamilla R, Venancio SI. Pacifier Use and Exclusive 

Breastfeeding in Brazil. J Hum Lact. 2015. 

Jaafar SH, Jahanfar S, Angolkar M, Ho JJ. Pacifier use versus no pacifier use in 

breastfeeding term infants for increasing duration of breastfeeding. Evidence-

Based Child Heal. 2012;7(3):1157–79. 
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PO134 - CONHECIMENTO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES SOBRE 

ALEITAMENTO MATERNO

VIEIRA 1; VIEIRA TO 1; MARTINS CC 1; OLIVEIRA AM 1; RAMOS MSX 2; 

1 - Universidade Estadual de Feira de Santana; 2 - Faculdade Anísio Teixeira; 

Introdução: A prática do aleitamento materno (AM) é o resultado do conhecimento 

adquirido sobre o valor e a importância da amamentação. 

Objetivo: Avaliar aquisição de conhecimento sobre AM de crianças e adolescentes, 

mediante ações de intervenção em escolas de Feira de Santana. 

Métodos: Foram selecionadas duas escolas públicas, nas quais se desenvolveu um 

turno de atividades, com estudantes do sexto e sétimo ano do Ensino Fundamental 

II, com a realização de palestra, apresentação de vídeos e atividades lúdicas sobre 

AM. Foi aplicado um pré-teste e pós-teste. Os resultados foram analisados com 

auxílio do SPSS 20.0. 

Resultados: Participaram da atividade 145 discentes. Quanto ao perfil, 72 (49,7%) 

do sexo feminino e 73 (50,3%) masculino, a idade variou entre 10 e 17 anos. 

Quanto à proximidade com o tema, 96,6% responderam que já viram um bebê 

amamentando, 94,5% foi amamentado; e destes, 9,7% até os seis meses. Quando 

questionados sobre presença deles em foto: amamentando (27,6%), comendo 

frutas (24,8%), usando mamadeira (33,1%), usando chupeta (43,4%), e, comendo 

chocolate ou guloseima (31,7%). Quanto a presença de temas sobre AM nos livros 

escolares (45,5%) e desenvolvimento de atividades na escola (36,6%). Quanto às 

questões sobre AM, 68% (84 pré-teste/128 pós-teste) afirmaram que a criança 

deve receber apenas leite materno até os 6 meses, 57% (64/115) que a mãe deve 

amamentar até os 6 meses, 89% (123/156) que o bebê que 

mama tem menos doença, 88% (119/155) que mamar ajuda 

a ter dentes mais bonitos, 74% (78/152) que usar chupeta 

atrapalha amamentação, 60% (47/139) que deve haver livre 

demanda, e, 97% (140/163) gostaria que seu filho fosse amamentado. 

Conclusão: Notou-se que ocorreu aquisição de conhecimento de estudantes 

sobre o valor e a importância do AM, fator que pode contribuir para a definição 

da vontade e intenção, de futuros pais, de que seus filhos sejam amamentados. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Projetos; Aprendizagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). 

Evidence on the long-term effects of breastfeeding: systematic review and meta-

analyses. Geneva: World Health Organization, 2007.
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PO135 - CONHECIMENTO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO DE PUÉRPERAS 

ATENDIDAS NO ALOJAMENTO CONJUNTO DE DOIS HOSPITAIS DE 

FLORIANÓPOLIS/SC

Marques KGJ 1; Backes MTS 2; Vieira BC 3; 

1 - Curso de Graduação em Enfermagem. Universidade Federal de Santa Catarina 

; 2 - Departamento e Programa de Pós-Graduação em Enfermagem. Universidade 

Federal de Santa Catarina; 3 - Curso de Graduação em Enfermagem. Universidade 

Federal de Santa Catarina; 

Introdução: O aleitamento materno é o método mais adequado para a criação 

de vínculo e afeto entre mãe-filho, como também é a forma apropriada de 

proteção e nutrição das crianças. De acordo com a Organização Mundial da 

Saúde, Fundo das Nações Unidas para a Infância, Ministério da Saúde e demais 

órgãos de proteção à criança, a amamentação é uma estratégia importante na 

redução da morbimortalidade infantil1. Objetivo: Verificar quais orientações as 

puérperas receberam em relação ao aleitamento materno durante a gestação e 

no puerpério. Método: Pesquisa qualitativa, baseada nos princípios da Grouded 

Theory, realizada com puérperas a partir de 24 horas pós-parto durante a 

internação no alojamento conjunto de duas maternidades hospitalares de 

Florianópolis/SC, entre fevereiro e julho de 2016. Foram realizadas 12 entrevistas 

semi-estruturadas, seis em cada local, gravadas em áudio, com a autorização das 

participantes. Resultados: As puérperas residiam e realizaram o pré-natal nas 

Unidades Básicas de Florianópolis. Apresentavam idades entre 16 e 34 anos. A 

maioria das gestações não foi planejada. Quatro eram primíparas, seis multíparas e 

duas apresentaram abortos prévios. Duas realizaram quatro 

consultas de pré-natal, 10 realizaram mais de seis (seis a 

15). Durante a internação no alojamento conjunto a maioria 

apresentou dificuldades no início da amamentação. Apenas 

duas puérperas receberam orientações sobre amamentação durante o grupo de 

gestantes, seis receberam orientações apenas na maternidade e quatro ainda 

não haviam recebido orientação até o momento da entrevista, porém tinham 

conhecimento de gestações anteriores. Conclusão: O baixo índice de orientação 

das puérperas mostra a necessidade de promover o aleitamento materno com as 

gestantes durante as consultas de pré-natal. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; cuidado pré-natal; Educação em saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança. Nutrição 

infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2009.

PO136 - CONSULTAS DE AMAMENTAÇÃO NO BANCO DE LEITE HUMANO DO 

HC-UFU

Carvalho AJA 1; Oliveira JCS 1; Nascimento JLR 1; Faria ES 1; Santos MN 1; Ferreira 

DMLM 1; 

1 - Universidade Federal de Uberlândia; 

Introdução: As vantagens do aleitamento materno são um consenso mundial. Sua 

prática exclusiva é a melhor maneira de alimentar crianças até os seis meses de 

vida, pois proporciona o crescimento e desenvolvimento saudáveis dos lactentes.1 

Diante disso, o aconselhamento da equipe multiprofissional consiste em orientar, 

informar as vantagens da amamentação para o binômio mãe-filho, sanar as 

dúvidas e dificuldades, esclarecer mitos e crenças referentes à amamentação 

para promovê-la de forma eficaz.2 

O Banco de leite Humano (BLH) do Hospital de Clínicas 

da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) realiza 

consultas de amamentação com o objetivo de intervir nas 
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dificuldades que possam existir no estabelecimento da amamentação. 

Objetivos: Analisar o perfil das mães que utilizaram o serviço de consultas de 

amamentação do BLH, as principais dificuldades relatadas pelas mães durante a 

consulta e diagnósticos realizados. 

Método: O estudo foi baseado em uma pesquisa descritiva e documental, através 

da análise dos prontuários das consultas de amamentação do BLH HC-UFU entre 

janeiro a junho de 2016. 

Resultados: Foram analisados 112 prontuários médicos referentes às consultas 

de amamentação, o que contabilizou um total de 242 atendimentos, incluindo 

retornos. A idade média das mães consultadas é 29,4 anos e, em média, elas 

possuem 1,36 filhos. A maior parte delas (68,75%) teve parto cesariano enquanto 

que 27,5% tiveram parto normal. As principais queixas das mães, de acordo com 

os diagnósticos, dizem respeito à pega do seio materno (23%). Isso, muitas vezes, 

pode levar a identificação de outros problemas: traumas mamilares (3%), fissuras 

(9%) e baixo ganho de peso dos bebês (15%). Além disso, houve relatos de mães 

com dificuldades para amamentar devido a fatores como mamilos planos ou 

invertidos (2%) ou cirurgia mamária (mamoplastia redutora) (2%). 

Conclusão: Portanto, consultas de amamentação no BLH são fundamentais para 

ajudar as mães com dificuldades que podem levar ao desmame precoce. 

Referências: ¹Levy, L.; Bértolo, H. Manual de aleitamento materno. Lisboa: Comité 

Português para a UNICEF- Comissão Nacional Iniciativa Hospitais Amigos dos 

bebês. 2008. 

¹Martins, CA. O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, em Goiânia: 

a institucionalização da consulta de enfermagem no pré-natal. [Tese]. Rio de 

Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro;2001.

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; aconselhamento; banco 

de leite humano

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Levy, L.; Bértolo, H. Manual de aleitamento 

materno. Lisboa: Comité Português para a UNICEF- Comissão Nacional Iniciativa 

Hospitais Amigos dos bebês. 2008. 

Martins, CA. O Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, em Goiânia: 

a institucionalização da consulta de enfermagem no pré-natal. [Tese]. Rio de 

Janeiro: Universidade Federal do Rio de Janeiro;2001.
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PO138 - CRIAÇÃO DE GRUPOS DE APOIO E INCENTIVO AO ALEITAMENTO NA 

ATENÇÃO PRIMÁRIA

Morais AC 1; Schoeler AL 1; Medeiros ES 1; Luna LS 1; Ferraes NB 1; Mendes RM 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Catarina; 

O aleitamento materno tem grande importância para o bebê, para a mãe e a família. 

É uma estratégia natural de vínculo e proteção, é a nutrição ideal para a criança, 

constituindo-se como a mais econômica e eficaz intervenção para a redução da 

morbimortalidade infantil. Além de suas vantagens para a criança, contribui para 

a saúde da mulher, reduzindo o risco de certos tipos de câncer e de osteoporose. 

A amamentação é influenciada por diversos fatores, não sendo somente um ato 

instintivo. A falta de informação, influência de familiares e da mídia, além do tema 

ainda ser tratado como tabu são fatores que desestimulam a prática. 

Buscando proteger e incentivar o aleitamento resolvemos criar uma intervenção 

nas Unidades Locais de Saúde em que realizamos Interação Comunitária. As ULSs, 

localizadas em Florianópolis, juntamente com um grupo de alunos se reúnem 

com gestantes, lactantes e e a equipe de saúde visando uma discussão sobre 

amamentação. Trabalhamos sobre os benefícios de amamentar, reforçando a 

importância da criação do vinculo, informar sobre os direitos que a legislação 

assegura às mães que trabalham, instruir a conservação do leite, além de retirar as 

dúvidas dos participantes do grupo. Seguindo os Dez passos para o sucesso do 

aleitamento criado pela Unicef, que busca promover um aumento da prevalência 

do aleitamento materno estamos tentando levar o conhecimento além dos muros 

da comunidade visando a promoção de saúde. 

A criação do grupo surgiu pela percepção de que 

muitos profissionais da saúde não estão completamente 

capacitados para esta demanda, podendo não instruir 

devidamente acerca do tema. Através destes grupos 

pretendemos auxiliar no aumento e na melhoria da prática do aleitamento, além 

de permitir que este momento se torne ainda mais prazeroso tanto para a mãe 

quanto para o bebê. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento; incentivo; grupos

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Caminha, M.F.C. et al . Aspectos históricos, 

científicos, socioeconômicos e institucionais do aleitamento materno. Rev. Bras. 

Saude Mater. Infant. Recife , v. 10, n. 1, p. 25-37, 2010 

WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO). Collaborative Study Team on the Role 

of Breastfeeding on the Prevention of Infant Mortality. Effect of breastfeeding on 

infant and child mortality due to infectious diseases in less developed countries: 

a pooled analysis. Lancet, [S.l.], v. 355, p. 451-5, 2000 
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PO139 - CUIDADO ÀS MULHERES QUE VIVENCIAM A AMAMENTAÇÃO E A 

TERAPIA MEDICAMENTOSA NO PERÍODO PUERPERAL

Luz RT 1; Almeida BRC 1; Teixeira MA 1; Cruz LS 1; Oliveira LB 1; Silva YS 1; 

1 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; 

A exposição do lactente a drogas sem segurança estabelecida para uso durante 

a lactação e a falta de conhecimento das nutrizes gera necessidade de novas 

informações sobre esta temática, sendo os profissionais da saúde responsáveis 

por garantir a proteção ao aleitamento materno e à saúde da criança. A pesquisa 

tem como objetivo geral desenvolver o cuidado às puérperas que vivenciam 

a amamentação e a terapia medicamentosa e identificar os significados da 

amamentação e do uso de medicamentos no período puerperal. Pesquisa 

quantiqualitativa, intervencionista, utilizando como abordagem de investigação 

a pesquisa convergente assistencial. Foi desenvolvida em Jequié/BA numa 

unidade de alojamento conjunto junto às puérperas. Como técnicas de coleta 

de dados foram realizadas entrevistas e o teste de associação livre de palavras. 

Foi desenvolvido um Modelo de Cuidar com as seguintes etapas: Conhecer o 

Cotidiano e as Interações; Definir a Situação do Cotidiano e do Cuidado; Planejar 

e cuidar e Analisar o Cuidado. Os resultados demonstraram que os significados 

da amamentação para as puérperas estão centrados tanto nos benefícios 

para a saúde da criança, quanto para a importância do vínculo mãe-filho. Os 

conhecimentos sobre a amamentação e o uso de medicamentos são insuficientes 

por parte das lactantes, que não estão adequadamente informadas sobre o uso 

de medicamentos no período de aleitamento e sobre os possíveis riscos do uso 

de drogas nesta fase. Os profissionais de saúde, precisam 

desenvolver cuidados que subsidiem as famílias a utilizar 

os medicamentos durante a amamentação de forma 

consciente.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Medicamentos; Cuidado

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Yeneabat T, Belachew T. Determinants of 

cessation of exclusive breastfeeding in Ankesha Guagusa Woreda, Awi zone, 

Northwest Ethiopia: a cross-sectional study. BMC Pregnancy and Childbirth. 2014; 

14: 262. 

Alleo LG, Souza AB, Szarfarc SC. Práticas alimentares no primeiro ano de vida. 

Journal of Human Growth and Development. 2014; 24(2): 195-200. 

9. Ribeiro AS, Silva MV, Guerra PG, Saick KW, Uliana MP, Loss R. Risco potencial 

do uso de medicamentos durante a gravidez e a lactação. Rev Infarma Ciências 

Farmacêuticas. 2013; 25(1): 62-67. 

Chaves RG, Lamounier JA. Uso de medicamentos durante a lactação. Jornal de 

Pediatria (RJ). 2004; 80 (Suppl): 189-98. 
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PO140 - CUIDADO COM A AMAMENTAÇÃO NO PARTO DOMICILIAR PLANEJADO: 

RELATO DA EQUIPE HANAMI

Collaço VS 1; Santos EKA 2; Koettker JG 1; Volpatto F 1; Scapin S 1; 

1 - Equipe Hanami; 2 - UFSC; 

Introdução: A amamentação é um dos cuidados mais importantes para o binômio 

mãe/bebê. Ela é muito influenciada pela condição emocional da mulher e 

pela cultura da sociedade em que ela vive. Por isso o apoio do companheiro, 

da família, dos profissionais de saúde e da sociedade é fundamental para que 

a amamentação ocorra sem complicações1. Objetivo: Relatar a experiência do 

cuidado na amamentação, utilizado pelas enfermeiras da Equipe Hanami no 

parto domiciliar planejado. Método: Trata-se de um estudo qualitativo-descritivo, 

do tipo relato de experiência, que traz a história de 12 anos com a utilizaçao 

da técnica de massagem de mama japonesa, para ordenha na amamentação. 

Resultados: O acompanhamento aos partos domiciliares planejados iniciou no 

ano de 2002 e desde então, o cuidado à amamentação é uma especialidade da 

Equipe. Na experiência da Equipe Hanami a massagem “japonesa” é utilizada 

na ocorrência de ingurgitamento mamário do segundo ao décimo dia pós-

parto. Observa-se que com a utilização desta técnica que as mulheres relatam e 

demonstram menos dor/desconforto durante o procedimento. Uma vez que toda 

a mama foi esgotada não se necessita de uma segunda ordenha completa naquele 

dia. As enfermeiras sentem-se estimuladas a realizar a massagem pela reação 

positiva da mulher e por não terem lesões de esforços repetitivos. Conclusão: A 

técnica japonesa é diferente dos padrões preconizados pelo Ministério da Saúde 

brasileiro, pois envolve preparo de ambiente, da mulher e 

do profissional e utiliza calor local. No Japão essa técnica 

é milenarmente utilizada e assim, como lá, os resultados 

são muito bons. A técnica é eficiente para o tratamento do 

ingurgitamento mamário, além de ser menos dolorosa é relaxante para a maioria 

das mulheres. Recomenda-se aos profissionais que conheçam, aprendam e a 

utilizem corretamente essa técnica para o tratamento de ingurgitamento causa 

tão comum, ainda hoje, de desistência da amamentação. 

PALAVRAS-CHAVE: Massagem; Aleitamento Materno; Transtornos da Lactação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Rocha G. Semana mundial da amamentação: 

o leite da mãe é alimento ideal para todo bebê. 03/08/16. Online. Disponível em: 

http://www.blog.saude.gov.br/promocao-da-saude/50049-semana-mundial-de-

aleitamento-materno-o-leite-da-mae-e-alimento-ideal-para-todo-bebe. Acesso 

em 10/08/16.
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PO141 - CUIDADO DE ENFERMAGEM NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO EM 

UNIDADE TOCO-GINECOLÓGICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Arboit J 1; Padoin SMM 2; Cortes LF 3; Quadros JS 4; Reis TLR 3; Gomes IM 3; 

1 - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Santa 

Maria, Santa Maria; 2 - Universidade Federal de Santa Maria - UFSM; 3 - Programa 

de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Santa Maria; 4 - 

Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Santa 

Maria,; 

Introdução: O aleitamento materno compreende um meio natural de vínculo, 

proteção e nutrição para a criança, além de ser uma intervenção segura e econômica 

para minimizar a morbimortalidade infantil, auxiliando na prevenção de infecções 

e desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças1. Ainda, tem implicações 

positivas na saúde física e psíquica das mães1. Para o desfecho do aleitamento 

materno os profissionais de saúde devem atentar para o fato de que este ato 

perpassa uma série de questões psicológicas, sociológicas, físicas da mãe e do 

recém-nascido, podendo o afetar positiva ou negativamente2. Assim, necessitam 

orientar as mães, mediante o uso de habilidades de comunicação, disponibilidade, 

monitoramento, avaliação e acolhimento3. Objetivos: Relatar as experiências do 

cuidado de enfermagem na promoção do aleitamento materno em uma Unidade 

Toco-Ginecológica. Métodos: Trata-se de um relato de experiência das atividades 

práticas da Disciplina de Enfermagem no Cuidado à Mulher, ao Adolescente e à 

Criança, desenvolvidas na Unidade Toco-Ginecológica do Hospital Universitário 

de Santa Maria - HUSM, no período de março a agosto de 2016. As atividades 

foram supervisionadas por mestrandas e doutorandas do 

Programa de Pós-Graduação de Enfermagem/UFSM e pela 

docente responsável pelo campo prático. Resultados: Os 

cuidados de enfermagem na promoção do aleitamento 

materno envolveram diversas orientações as puérperas, quais sejam: vantagens 

do aleitamento materno para a mãe, recém-nascido, para a família e sociedade; 

posicionamento adequado do bebê durante a amamentação; pega adequada; 

posições da mãe ao amamentar. Também foram abordadas questões quanto 

aos problemas mais comuns na amamentação (ingurgitamento mamário, 

fissura mamilar, mastite, mamilos planos ou invertidos, abscesso mamário) e as 

estratégias para enfrentá-los. Conclusão: Destaca-se a relevância do cuidado 

dispensado por enfermeiros as puérperas com foco na promoção do aleitamento 

materno, através de intervenções individuais e ênfase nas orientações, o que 

possibilitou a ampliação do conhecimento destas, e consequentemente melhoria 

no processo de amamentação. 

PALAVRAS-CHAVE: Cuidados de Enfermagem; Aleitamento Materno; 

Enfermagem Materno-Infantil.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento 

materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério 

da Saúde, 2015. 184 p. 2. Silva AV, Oliveira DM, Grei EVE, Gonçalves PC, Gesteira 

ECR. Fatores de risco para o desmame precoce na perspectiva das puérperas – 

resultados e discussão. Rev Inst Ciênc Saúde. [Internet]. 2009 [cited 2016 July 

28]; 27(3):220-5. Available from: http://files.bvs.br/upload/S/0104-1894/2009/

v27n3/a005.pdf. 3. Soares AVN, Gaidzinski RR, Cirico MOV. Identificação das 

intervenções de enfermagem no Sistema de Alojamento Conjunto. Rev. esc. enferm. 

USP [Internet]. 2010 [cited 2016 July 28]; 44(2):308-17. Available from: http://

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0080-

62342010000200010&lng=en. http://dx.doi.org/10.1590/

S0080-62342010000200010. 
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PO142 - DEPOIS DO DECRETO DE REGULAMENTAÇÃO DA NBCAL: COMO A 

INDÚSTRIA SE PROMOVE?

Vieira VL 1; Divitiis RMPF 2; Muller FS 2; 

1 - Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza Faculdade de Saúde Pública 

da USP; 2 - IBFAN BRASIL; 

Introdução: A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes 

e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), e a Lei 

11.265/06 regulamentada pelo decreto 8.552/15, visam assegurar o uso apropriado 

desses produtos para coibir interferências na prática do aleitamento materno. 

Com isso, o setor regulado estabelece novas estratégias para a promoção de tais 

produtos que, mesmo legais, podem impactar negativamente no aleitamento 

materno. 

Objetivo: Relatar as estratégias não éticas de atuação das indústrias de alimentos, 

bicos, chupetas e mamadeiras para promoção de seus produtos. 

Metodologia: Utilizou-se busca por palavras-chave, consultas a blogs sobre 

maternidade, levantamento de eventos cujos temas relacionavam-se com infância 

e relatos de informantes-chave. Identificaram-se, nas redes sociais e páginas 

de internet durante a primeira quinzena de agosto/2016, diferentes estratégias 

utilizadas. Resultados: Na primeira quinzena de agosto/2016 foram identificadas 

algumas estratégias de abordagem: (a) realização de eventos de caráter científico 

voltado aos profissionais da saúde, (b) aproximação aos blogs nas redes sociais 

por meio da distribuição de presentes e patrocínio de eventos que reúnem esses 

formadores de opinião, (c) apropriação de conceitos relacionados à alimentação 

infantil como tema de campanhas nas quais não há 

promoção de produtos, mas ocorre a divulgação da marca 

como defensora da infância, (ex. “primeiros mil dias”), (d) 

promoção de produtos desrespeitando o imposto pelo 

decreto 8552/15, através da distribuição de brindes ou pela criação de programas 

de fidelidade; (e) incentivo do uso de bicos por profissional de saúde. 

Conclusões: Os dispositivos legais estabelecem regras para a publicidade de 

alimentos, bicos, chupetas e mamadeiras. Porém, é evidente que a promoção 

comercial ainda ocorre, seja utilizando-se da potencialidade das redes sociais 

para a propaganda ser difundida por esses atores que atuam muitas vezes como 

promotores da indústria, seja por realizar publicidade de forma indireta em meios 

científicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Publicidade de Alimentos; Nutrição do Lactente; Aleitamento 

Materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Lei 11.265/06. Regulamenta a 

comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e 

também a de produtos de puericultura correlatos. Brasília; 2006.
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PO144 - DESMAME POR PRESCRIÇÃO: RELATO DE CASO

Fernandes, LCR 1; Shimo, AKK 2; 

1 - Autônoma; 2 - Universidade Estadual de Campinas; 

INTRODUÇÃO: Apesar de inúmeros benefícios, a taxa de aleitamento materno 

(AM) exclusivo até o sexto mês estão aquém do desejado pela OMS. O objetivo 

desse trabalho é relatar a experiência de duas puérperas que foram orientadas 

pelos pediatras a suspender o AM. 

MÉTODOS: Trata-se de um relato de experiência vivido em março e maio de 2016 

por meio de atendimento pós-parto. 

RELATOS: Atendimento1: bebê com duas semanas com diagnóstico de refluxo 

com prescrição de fórmula láctea antirefluxo. O relato materno: “um erro continuar 

com aquilo”, pois “como a própria pediatra havia dito, era melhor acabar com o 

sofrimento das duas (mãe e filha) e seguir com a fórmula que a nutriria, deixaria 

tranquila e sem desconforto”, “...como eu (pediatra), nem todas as mulheres 

conseguem ou podem amamentar”. 

Atendimento2: Bebê com duas semanas, internado por uma semana. Orientação 

pediátrica: uso fórmula láctea de 3/3h e AM por 15 minutos. A mãe trocou de 

pediatra, encontrou uma amiga do peito que orientou AM livre demanda. Houve 

necessidade de complementação inicial. Tempo depois, essa mãe me relatou sua 

alegria em construir junto com seu filho o processo de adequação do AM. Seguia 

convicta, sem frustração e plena em suas escolhas. 

Discussão: Para acolher as famílias e atingir sua satisfação com o AM, é necessário 

ouvi-las, sem julgamento ou transferências de experiências. Esse acolhimento 

deve ser multiprofissional, incluindo os obstetras e 

pediatras. Inúmeros estudos ressaltam a importância do 

AM e há esforços do Ministério da Saúde com campanhas 

de incentivo ao AME, porém não tem sido suficiente para 

conscientização e sensibilização de alguns pediatras. A promoção do AME 

encontra muitos desafios, conhecer os relatos das nutrizes pode ser uma forma 

de ampliar a problemática vivida e aprimorar com os profissionais de saúde uma 

visão mais integralista e compreender os desafios da mulher/puérpera sobre 

amamentação. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; puerpério ; desmame

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde da 

criança: Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. 2ª Ed. Cadernos 

de Atenção Básica, no23. 2015. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/

publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf. Acessado em 

julho de 2016. 

2- EGLASH, A. An Alternative Strategy to Solve the Problem of the Discontinuity 

of Breastfeeding Care. Breastfeeding Medicine. Vol. 11, Number 3, 2016. 

3- GARNER, C.D. et al. Discontinuity of Breastfeeding Care: “There’s No Captain 

of the Ship”. Breastfeeding Medicine. Vol. 11, Number 1, 2016. 

4- JELLIFF, D.B.; JELLIFF, E.F.P. Human milk in the modern world [letter]. BMJ 1978 

IN: VICTORA, C.G.et al. Amamentação no século 21: epidemiologia, mecanismos, 

e efeitos ao longo da vida. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 2016
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PO145 - DESMAME PRECOCE DE PRÉ-ESCOLARES DE UMA ESCOLA 

COMUNITÁRIA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO INTERIOR DO RIO GRANDE DO 

SUL

Bergjohann, P 1; Nunes, GQ 1; Adami, FS 1; Fassina, P 1; Conde, SR 1; 

1 - Centro Universitário Univates; 

Introdução: O leite materno é o alimento ideal para os lactentes, sendo de 

exclusividade para a espécie humana.1 Assim, o desmame precoce pode ser um 

fator agravante do estado nutricional na saúde das crianças e define-se como a 

interrupção do aleitamento materno ao peito antes de completar seis meses de 

vida.2 Objetivo: Identificar os determinantes do desmame precoce de pré-escolares 

de uma Escola Comunitária de Educação Infantil do interior do Rio Grande do 

Sul. Metodologia: Estudo transversal, com resultados de 33 questionários, que 

foram aplicados com pais de pré-escolares com idade entre 1 e 3 anos, sobre 

o tempo de aleitamento materno exclusivo e motivos do desmame. Os dados 

foram tabulados no Software Microsoft Excel 2007, para posterior descrição dos 

resultados. Resultados: Apenas 12,12% (n=4) das crianças tiveram a amamentação 

interrompida antes dos 6 meses e os motivos foram: leite fraco 25% (n=1), choro 

da criança 25% (n=1) e leite insuficiente 50% (n=2), sendo a média de idade do 

desmame 3,75±0,5 meses. A prevalência de aleitamento materno exclusivo até os 

seis meses ou mais ocorreu em 21,21% (n=7) crianças e 60% (n=20) das crianças 

receberam alimentação complementar ou leite não materno antes dos seis meses 

de idade. Apenas 2 crianças não receberam leite materno. Conclusão: Constatou-

se que as principais causas do desmame precoce foram leite fraco, choro da 

criança e leite insuficiente. 

Referências: Santos GMR, et al. Mitos e crenças sobre 

aleitamento materno que levam ao desmame precoce 

nas Estratégias de Saúde da Família no município de 

Firminópolis – GO. Revista Faculdade Montes Belos 2015; 8(4): 177-202. 

Mota, CED. O desmame precoce pela substituição do aleitamento natural por 

artificial: intervenção de enfermagem. [trabalho de conclusão de curso]. Mindelo: 

Escola Superior de Saúde. Curso de Literatura de Enfermagem; 2014.

PALAVRAS-CHAVE: desmame precoce; Aleitamento materno; criança

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Santos GMR, et al. Mitos e crenças sobre 

aleitamento materno que levam ao desmame precoce nas Estratégias de Saúde 

da Família no município de Firminópolis – GO. Revista Faculdade Montes Belos 

2015; 8(4): 177-202. 

Mota, CED. O desmame precoce pela substituição do aleitamento natural por 

artificial: intervenção de enfermagem. [trabalho de conclusão de curso]. Mindelo: 

Escola Superior de Saúde. Curso de Literatura de Enfermagem; 2014. 
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PO146 - DIA NACIONAL DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA: UMA EXPERIÊNCIA 

EXITOSA EM PALMAS/TO, PARCERIA EM PROL DO ALEITAMENTO MATERNO

Oliveira, GDC 1; TREVISAN, M 1; FRANÇA, JVFF 2; • 3; SANTOS, LM 2; 

1 - Secretaria Municipal da Saúde de Palmas/Vigilância Sanitária; 2 - Universidade 

Federal do Tocantins; 3 - VINHAL, FM; 

Diante da importância da promoção e proteção do aleitamento materno por 

meio da educação em saúde, este trabalho tem como objetivo descrever a 

ação educativa sobre a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 

lactentes, crianças de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras para 

técnicos da vigilância sanitária, setor regulado, acadêmicos e comunidade. Trata-

se de um relato de experiência da ação que será realizada em comemoração a 

Semana Mundial de aleitamento Materno e Dia Nacional da Vigilância sanitária. 

A ação ocorrerá em parceria com a vigilância sanitária de Palmas/TO, vigilância 

sanitária do Estado, Banco de Leite humano. A análise dos resultados se dará após 

realização da ação. Foi desenvolvido folder, banner, que será distribuído ao setor 

regulado que comercializam produtos abrangidos pela Nbcal, acompanhados de 

orientação. Junto a universidade federal do Tocantins, será feito palestras com os 

alunos de nutrição. Esperamos que a experiência seja positiva e que a parceria 

continue em prol do aleitamento materno e que a lei pegue. 

Referências: BRASIL. Lei n° 11.265, de 3 de janeiro de 2006. regulamenta a 

comerciante alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e também a 

de produtos de puericultura correlatos. 

PALAVRAS-CHAVE: NBCAL; Vigilância Sanitária; 

aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Lei n° 11.265, 

de 3 de janeiro de 2006. regulamenta a comerciante alimentos para lactentes e 

crianças de primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos. 

BRASIL. Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa. Caderno de Educação 

Popular em Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2007a. 

BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. Promovendo o Aleitamento Materno. 2. 

ed. revisada. Brasília: Ministério da Saúde, 2007 
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PO147 - DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM, INTERVENÇÕES E RESULTADOS 

NA MANUTENÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM CRIANÇA 

HOSPITALIZADA.

Correa FR 1; Cordeiro MGS 1; Lemes MA 1; Alba LM 1; Siqueira FPC 1; 

1 - Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA; 

Introdução: A criança hospitalizada e sua família mobilizam sentimentos 

semelhantes como medo, insegurança e dificuldades em lidar com o sofrimento 

gerado pelo processo de adoecimento, contexto social e complexidade do 

cuidado. Nesse sentido busca-se operacionalizar estratégias que contribuem para 

direcionar o cuidado dispensado à criança e sua família, como a identificação de 

diagnósticos de enfermagem por meio de classificação padronizada. 

Objetivo: Identificar os diagnósticos de enfermagem, segundo a Taxonomia da 

NANDA-I, bem como os resultados e intervenções promotoras da manutenção do 

aleitamento materno em lactente hospitalizado. 

Método: Relato de experiência do acompanhamento de uma criança com um mês 

e 15 dias de vida em aleitamento materno exclusivo antes de ser hospitalizada 

por bronquiolite e coqueluche a esclarecer, a qual permaneceu em precaução de 

contato e gotículas. 

Resultados: O diagnóstico de enfermagem identificado foi Amamentação Ineficaz 

relacionado a período de ansiedade materno evidenciado por suprimento de leite 

inadequado percebido e ausência de ganho de peso da lactente. As intervenções 

foram pautadas em ações para minimizar a ansiedade e tensão materna, ordenha 

manual do leite materno a ser administrado por sonda nasogástrica na criança, 

apoio constante presencial de uma estudante nas ações de 

cuidado à criança, sendo também associado terapêutica 

com domperidona e metoclopramida. O resultado esperado 

de Amamentação Eficaz foi alcançado no 9º dia de 

internação retornando a prática de aleitamento materno exclusivo, segurança e 

calma materna para amamentação da criança. 

Conclusão: Este estudo evidenciou que o adoecimento, o processo de 

hospitalização e o tipo de terapêuticas utilizadas no tratamento da criança 

geram ansiedade, preocupação e medo materno, tais fatores associados 

contribuem diretamente na produção do leite materno. O resultado obtido 

reforça a importância da abordagem centrada na criança e família com ações de 

cuidado integradas com todos os profissionais de saúde que compõem a equipe 

multiprofissional.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Saúde da criança; Saúde materno-

infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Carvalho MR. Amamentação Bases Científicas. 

3. ed. São Paulo: Guanabara, 2010. 

Herdman HT, Kamitsuru S. (orgs.), Garcez RM (trad.). Diagnósticos de enfermagem 

da NANDA: definições e classificação 2015-2017/ NANDA International. Porto 

Alegre: Artmed, 2015. 

Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da criança: Nutrição Infantil- Aleitamento 

Materno e Alimentação Complementar [Internet]. Brasília (DF);2015 [cited 

2016 May 28]. Available from: file:///C:/Users/Pulloc/Desktop/Saude_crianca_

aleitamento_materno_2015%20(1).pdf 
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PO148 - DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM: AMAMENTAÇÃO EM RECÉM-

NASCIDO PORTADOR DE SÍFILIS CONGÊNITA

Cordeiro MGS 1; Lemes MA 1; Alba LM 1; Correa FR 1; Siqueira FPC 1; 

1 - Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA; 

Introdução: Nos últimos dez anos, houve um progressivo aumento na taxa de 

incidência de sífilis congênita: em 2004 a taxa era de 1,7 casos para cada 1.000 

nascidos vivos e em 2013 aumentou para 4,7. Esse contexto tem gerado dúvidas 

entre profissionais e puérperas quanto a possibilidade das mulheres amamentarem 

seus filhos ou não. 

Objetivo: Identificar os diagnósticos de enfermagem, segundo a Taxonomia da 

NANDA-I relacionados ao processo de amamentação de recém-nascido portador 

de sífilis congênita. 

Método: Relato de experiência do acompanhamento de um recém-nascido 

portador de sífilis congênita hospitalizado em uma unidade de internação 

pediátrica de um Hospital materno-infantil com o título de Amigo da Criança. 

Resultados: O diagnóstico de enfermagem identificado inicialmente foi: 

Amamentação ineficaz relacionada ao conhecimento insuficiente dos pais 

sobre técnicas e a importância da amamentação, ansiedade materna, dor 

materna (fissura mamilar bilateral) e alimentações suplementares evidenciada 

por persistência de mamilos doloridos, incapacidade do lactente de apreender 

a região areolar-mamilar corretamente, esvaziamento insuficiente de cada 

mama por amamentação, lactente chora na primeira hora após amamentação. 

Três dias após a implementação das intervenções como: aconselhamento, ação 

educativa promotora da amamentação, apoio à nutriz e a 

implementação das medidas de manejo clínico o diagnóstico 

de enfermagem passou a ser o de Amamentação Eficaz. 

Conclusão: A utilização do diagnóstico de enfermagem como 

etapa do processo de enfermagem no atendimento a mãe e ao recém-nascido foi 

uma ferramenta valiosa para identificar a real necessidade de ambos. Possibilitou 

a vivência concreta da importância do aconselhamento em amamentação como 

estratégia para esclarecer dúvidas, apoiar e intervir diretamente nas necessidades 

do binômio. Contribuiu ainda, para que os estudantes percebessem que a 

assistência deve ser direcionada de forma prioritária, e que a não resolução do 

trauma mamilar e o desconhecimento materno resultaria em consequências para 

a alimentação e saúde desta criança.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Saúde da criança; Saúde materno-

infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Vigilância em Saúde. Departamento de Dst, Aids e Hepatites Virais. Boletim 

epidemiológico - sífilis 2015 [Internet]. Brasília (DF): Ministério da Saúde; 2015. 

[cited 2016 May 28]. Available from: http://www.aids.gov.br/sites/default/files/

anexos/publicacao/2015/58033/_p_boletim_sifilis_2015_final_pdf_p__15727.pdf 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da criança: Nutrição Infantil- Aleitamento 

Materno e Alimentação Complementar [Internet]. Brasília (DF);2015 [cited 

2016 May 28]. Available from: file:///C:/Users/Pulloc/Desktop/Saude_crianca_

aleitamento_materno_2015%20(1).pdf 

3. Herdman HT, Kamitsuru S. (orgs.), Garcez RM (trad.). Diagnósticos de 

enfermagem da NANDA: definições e classificação 2015-2017/ NANDA 

International. Porto Alegre: Artmed, 2015.
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PO149 - DIÁLOGO SOBRE AMAMENTAÇÃO E SUSTENTABILIDADE EM UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM DUQUE DE CAXIAS, RJ.

ROZADO DG 1; PEREIRA VS 1; ANDRÉ NLNO 1; SANTOS JSN 1; PERES PLP 1; 

1 - Faculdade de Enfermagem/UERJ; 

A Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) 2016: “Presente Saudável, 

Futuro Sustentável”, tem como objetivo desenvolver ações sustentáveis para a 

proteção do aleitamento materno. Tendo em vista a relevância do tema, torna-

se fundamental a discussão entre os profissionais de saúde e usuários. Muitas 

são as possibilidades de promoção do aleitamento materno no território e a 

prática educativa ainda é uma importante ferramenta que deve ser utilizada por 

meio do debate, dramatização, sociodrama, uso de vídeos, imagens, sempre 

buscando a interação e a troca de experiências entre os participantes. Relatar 

a experiência de uma atividade realizada pelo projeto de extensão Apoiando a 

AmamentAÇÃO na Baixada Fluminense por ocasião da SMAM 2016. A atividade 

foi desenvolvida em uma unidade básica de saúde no município de Duque de 

Caxias, contou com a presença de equipe multiprofissional e de acadêmicas de 

enfermagem/UERJ na mediação; os participantes foram 20 nutrizes e pais de 

bebês menores de seis meses. A metodologia adotada fundamenta-se pedagogia 

da problematização1 utilizando o diálogo circular e o sociodrama como estratégia; 

os temas abordados foram benefícios e manejo da amamentação; o custo social 

do uso de fórmulas lácteas; amamentação e os objetivos do desenvolvimento 

sustentável. A estratégia do sociodrama proporcionou às mães uma reflexão a 

respeito do tipo de atendimento com e sem aconselhamento, fundamentado 

na relação entre amamentação e sustentabilidade e seu 

oposto. Como resultado, observamos que a metodologia 

participativa e problematizadora permitiu a compreensão 

da relevância da amamentação em suas muitas esferas, 

bebê-mãe e sociedade. No decorrer da atividade, surgiram dúvidas, as quais 

permitiram verificar a importância desse tipo de atividade, bem como o tema 

abordado. Conclui-se que atividades extensionistas como essa permitem ao 

acadêmico a vivência do planejamento do grupo educativo em todas as etapas; 

possibilitou ampla participação não apenas das nutrizes, mas também dos pais.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Prática educativa; sustentabilidade

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Manual de 

capacitação de equipes de unidades básicas de saúde na Iniciativa Unidade 

Básica Amiga da Amamentação -IUBAAM. Manual técnico. Brasília (DF); 2006a.
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PO150 - DIFICULDADES DE EQUIPES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE NA 

PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

DOMINGUES SMO 1; SEBASTIÃO 2; 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MARÍLIA; 2 - FACULDADE DE 

FILOSOFIA E CIENCIAS DA UNESP; 

Introdução: A capacitação das equipes de saúde contribui para o melhor 

aproveitamento do potencial das equipes de saúde da família no processo de 

trabalho voltado à promoção do aleitamento materno1. A Rede Amamenta Brasil, 

política hoje inserida na Estratégia Amamenta Alimenta Brasil, visa estimular a 

reflexão sobre o processo de trabalho multiprofissional em unidades de saúde da 

atenção primária voltado à promoção, proteção, incentivo e apoio ao aleitamento 

materno2. Objetivo: Caracterizar as dificuldades enfrentadas pelas equipes de 

saúde no atendimento às mães e bebês em aleitamento materno. Método: Análise 

de questionários enviados às unidades de atenção primária à saúde previamente às 

Oficinas de Trabalho da em UBS realizadas no contexto da Rede Amamenta Brasil. 

Resultados: Foram analisados 27 questionários, sendo nove (33,3%) respondidos 

por profissionais de Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e 18 (66,7%), de Unidades 

de Saúde da Família (USFs). Questionados se a equipe de saúde enfrentava 

dificuldades no atendimento à dupla mãe-bebê com dificuldades na amamentação, 

18 (69,23%) responderam afirmativamente e 8 (30,77%) negaram tal dificuldade. 

Um participante não respondeu. Solicitados a assinalar a natureza das dificuldades 

percebidas pela equipe em tal atividade, foram indicadas: inexistência de protocolo 

de atendimento (88,46%); capacitação profissional (85,19%); inexistência de 

fluxograma de atendimento (73,08%); recursos materiais 

(72%); referência e contra-referência (52%); área física 

(50%) e alta demanda (26,92%). Conclusão: As dificuldades 

enfrentadas pela equipe de saúde no atendimento à dupla 

mãe-bebê com problemas na amamentação relatadas com maior frequência 

estão relacionadas à escassez de ações de educação permanente em saúde que 

contribuam para a organização do processo de trabalho voltado à promoção do 

aleitamento materno em nas unidades de atenção primária à saúde.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; política de saúde; atenção primária à 

saúde
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PO151 - DIFICULDADES NA AMAMENTAÇÃO: FREQUÊNCIA E FATORES 

ASSOCIADOS EM NUTRIZES ASSISTIDAS POR UNIDADES DE SAÚDE DE 

VITÓRIA DA CONQUISTA - BA

Magalhães EIS 1; Maia DS 2; Bonfim CFA 3; Baptista GM 4; Netto MP 5; Rocha DS 6; 

1 - Universidade Federal de Pelotas; 2 - Universidade Estadual do Sudoeste da 

Bahia; 3 - Secretaria de Saúde de Rio de Contas; 4 - Faculdade de Tecnologia e 

Ciências; 5 - Universidade Federal de Juiz de Fora; 6 - Universidade Federal da 

Bahia - Campus Anísio Teixeira; 

Introdução 

O aleitamento materno (AM) é um tema de relevância para a saúde pública, 

porém, as dificuldades enfrentadas pelas nutrizes podem interferir negativamente 

no sucesso da amamentação (1). 

Objetivo 

Avaliar a frequência e os fatores associados as dificuldades da amamentação em 

nutrizes assistidas em Unidades de Saúde (US) de Vitória da Conquista – BA. 

Métodos 

Estudo transversal, realizado em todas as 21 US da zona urbana do município. Os 

dados foram coletados através de questionário sobre características maternas e da 

criança, práticas de AM e condição socioeconômica da família. Foram realizadas 

análises descritivas e o teste qui-quadrado de Pearson, no software Stata 12.0, 

adotando-se um nível de significância de 5%. 

Resultados 

Avaliou-se 354 mulheres, das quais a maioria tinha idade entre 20 e 34 anos 

(72%), viviam com companheiro (87,3%) e tinham ≤ 11 

anos ou menos de estudo (94,3%). A mediana de idade 

dos lactentes foi de 150 dias. Dentre as participantes, 

53,3% nunca haviam amamentado anteriormente, 90% 

receberam orientação sobre amamentação e 64,7% amamentaram na primeira 

hora de vida. A mediana de tempo de AM total e exclusivo foi de 120 e 90 dias, 

respectivamente. A ocorrência de dificuldades para amamentar foi de 28,2%, 

sendo as mais relatadas: problemas relacionadas com a mama (53%), seguido 

de produção de leite insuficiente (28%) e dificuldade na pega (19%). As variáveis 

significativamente associadas ao desfecho foram: ausência de companheiro, 

nenhuma experiência prévia de amamentação e não amamentação na primeira 

hora de vida. 

Conclusão 

Esses resultados reforçam a importância do companheiro e das instituições de 

saúde no apoio a amamentação, visando o fortalecimento do vínculo mãe-filho e 

consequente prolongamento do tempo de aleitamento. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Nutriz; Saúde Materno-Infantil
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PO152 - DIREITOS DA MULHER TRABALHADORA QUE AMAMENTA: INDICE DE 

CONHECIMENTO DE UM GRUPO DE GESTANTES.

Brambila EN 1; NEGRETT, SM 2; 

1 - Faculdade Católica de Rondõnia; 2 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 

14ª REGIÃO (RONDÔNIA E ACRE); 

Introdução: A legislação brasileira é considerada uma das mais avançadas e 

abrangentes no que diz respeito à proteção e promoção da amamentação, bem 

como ao direito da criança e ao aleitamento materno. Contudo a efetivação destes 

direitos encontra entrave no desconhecimento de tais normas pela gestante e 

pelo empregador. 

Objetivo: Avaliar o conhecimento das gestantes sobre os direitos trabalhistas que 

garantem a amamentação. 

Descrição Metodológica: Foi aplicado um questionário com 17 questões fechadas, 

abordando os direitos da mulher trabalhadora que amamenta, para 33 gestantes 

do pré-natal. 

Resultados: Com idade entre 14 e 40 anos. Das entrevistadas, 90,90% sinalizaram 

conhecer a licença-maternidade, seguido do direito a estabilidade gestacional, 

com 63,64%, a licença paternidade com 57,57%, a pausa durante a jornada de 

trabalho para amamentar com 54,55%, o direito ao salario maternidade integral 

39,39%, o direito de amamentar das mães privadas de liberdade com 39,39%, 

os direitos da mãe estudante com 27,27%, apenas 15,15% disseram conhecer a 

lei 11.770/08 que permite a prorrogação da licença maternidade para 180 dias, 

prorrogação por duas semanas da licença maternidade e o direito da servidora 

que adotar ambos com 9,10% e por fim nenhuma conhecia a 

cartilha da mulher trabalhadora que amamenta. 

Conclusão: As mulheres demonstraram ter conhecimento 

superficial dos direitos trabalhistas que garantem a 

amamentação, revelando a necessidade de investir em métodos de comunicação, 

para que sejam assegurados os direitos refletindo de forma eficaz na promoção 

e proteção à amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação.; DireitosTrabalhistas.; Desmame precoce.
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PO153 - DIREITOS QUE PROTEGEM AS GESTANTES E A AMAMENTAÇÃO

CLOSS CTK 1; MENDES AL 1; NERY MNC 2; SANTOS CCM 1; COSTA JCR 1; 

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA; 2 - SECRETARIA ESTADUAL DE 

SAUDE DO PARANA; 

INTRODUÇÃO: A falta de informação às gestantes e puerperas sobre seus direitos 

garantidos por lei poderá comprometer a amamentação pois estas leis asseguram 

a saúde física e emocional da criança evitando o desmame precoce . 

OBJETIVO: Conhecer as principais leis que protegem as gestantes e seu bebê. 

METODOLOGIA DETALHADA: Estudo retrospectivo bibliográfico no período de 

1943 a 2016 sobre as leis instituídas que garantem a amamentação. 

RESULTADOS: As gestantes e seus bebês possuem seus direitos: a) saúde: 

prioridade no atendimento médico em instituições públicas/privadas(Lei 

10.048/2000),direito ao Pré-natal adequado com realização de pelo menos 6 

consultas nas UMS, fazer exames gratuitos de sangue, urina, verificação Peso 

e Pressão Arterial e nenhum Hospital ou Maternidade pode deixar de realizar 

Parto(Portaria nº 569/2000),direito ao acompanhante na sala de Parto(Portaria 

nº 2418/2005),direito de conhecer antecipadamente hospital onde será realizado 

seu Parto(Lei 11.634/2007;b) trabalho: garantia de estabilidade: do período que ela 

descobrir a gravidez até o 5º mês após o parto mesmo em trabalhos temporários( 

CF/88 no Art 10, inciso II b),licença maternidade de 120 dias a partir do 8º mês 

de gestação sem prejuízo do salário(salário maternidade) e da função exercida 

ou 180 dias aos casos previstos para licença-maternidade(CF/88 ,Art 7º, inciso 

XVIII),pausas de 2 intervalos de 30’ no trabalho para que a mãe possa amamentar 

o filho até que este complete 6 meses de idade(CLT Art 

396), também a gestante tem garantida a possibilidade de 

ser dispensada durante horário de serviço pelo menos em 

6 consultas médicas e exames (CLT Art 392, parágrafo 4, 

inciso II), direito a 2 semanas de repouso caso de aborto natural (CLT Art 395/

Decreto-Lei 5452/43) e direito de receber o salário-maternidade mesmo que 

esteja desempregada(Previdência Social). 

CONCLUSÃO: Os direitos concedidos às gestantes e a seus bebês podem causar 

inúmeros benefícios emocionais, sociais e econômicos às futuras gerações.

PALAVRAS-CHAVE: Direitos; Gestantes; Amamentação
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PO154 - DOSAGEM PROTEICA E DE ANTICORPOS NO LEITE E COLOSTRO DO 

BANCO DE LEITE HUMANO DE BLUMENAU – SC.

COSTA, JCL 1; BOEHRINGER, AK 1; SCHNEIDER, M 1; VIALLE, V 1; REITER, MGR 1; 

BATISTA, KZS 1; 

1 - FURB - UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU; 

O leite humano apresenta componentes indispensáveis para defesa e proteção 

do recém-nascido. Variações nesses componentes afetam o lactente, tornando-o 

vulnerável. Esse estudo teve como objetivo determinar a dosagem das proteínas 

totais e da IgA no leite e colostro do Banco de Leite Humano (BLH) de 

Blumenau, SC; assim como determinar possíveis fatores que podem influenciar 

nessas dosagens. Foi realizado estudo transversal, com análise de 105 amostras 

provenientes do BLH. A dosagem das proteínas totais foi realizada através 

da metodologia de infravermelho e a dosagem da IgA realizada pela técnica 

de turbidimetria. Coletaram-se dados sobre estágio do leite, idade materna, 

IMC, tipo de parto, tempo gestacional e peso do bebê ao nascer. Em relação a 

dosagem de IgA, o leite maduro teve uma redução de 26% nas IgAs em relação 

ao colostro, e quando associado ao tipo de parto, ocorreu uma redução de 21% 

na quantidade de proteínas do leite materno quando parto vaginal. A variável 

Proteínas totais apresentou correlação estatisticamente significativa com as 

variáveis Idade gestacional, IMC inicial e final. Percebeu-se neste estudo que a 

dosagem média das proteínas encontrou-se relativamente abaixo da média dos 

outros estudos; diferindo da dosagem da IgA encontrada na literatura. Houve 

redução na dosagem de IgA no leite maduro em relação ao colostro e da mesma 

forma houve diminuição na quantidade de proteínas no 

leite de mulheres que realizaram parto vaginal. Com relação 

a esse último dado não foram encontrados estudos para 

comparação, sendo uma informação a ser explorada. 

Quanto as correlações, a variável proteínas apresentou associação com Idade 

materna, IMC inicial e final, diferente da variável IgA na qual não houve nenhuma 

correlação. Demais associações entre idade gestacional e idade materna, peso 

do bebê, IMC inicial e final; Peso do bebê e IMC inicial e final; e IMC inicial e final 

foram estatisticamente significativas.

PALAVRAS-CHAVE: Leite humano; Imunoglobulina A secretora; Proteínas totais
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PO155 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE DA MULHER DURANTE A CONSULTA DE 

ENFERMAGEM COM ENFOQUE EM ALEITAMENTO MATERNO NAS PRÁTICAS 

DOS MONITORES DE ENFERMAGEM – RELATO DE EXPERIÊNCIA

PEREIRA MF 1; GAMPER MA 1; 

1 - Pontifícia Universidade Católica de Campinas ; 

Introdução: A educação em saúde permite que os profissionais da área possam 

reproduzir através do conhecimento cientifico, ações preventivas e promocionais 

que atinjam o cotidiano da população com a qual se está trabalhando, buscando 

identificar situações de risco e desenvolver melhorias para tais adversidades. 

Com enfoque educativo, as consultas de enfermagem reforçam a importância do 

aleitamento materno, mostrando os benefícios para a puérpera, recém-nascido, 

família e comunidade. Caso encontrado intercorrência no processo, a nutriz 

receberá cuidados específicos e será adaptada para que a amamentação não seja 

interrompida. Estudos e registros de experiências práticas demonstram que ações 

educativas, com estratégias simplificadas, mas constantes, linguagem uniforme e 

assistência proporcionam maior índice de frequência e duração da amamentação. 

Objetivo: Relatar atividades de educação em saúde da mulher durante a consulta 

de enfermagem com enfoque em amamentação exclusiva nas práticas dos 

monitores em cenário do Ambulatório de Aleitamento Materno de um Hospital 

Universitário. 

Metodologia: Consiste em um relato de experiência da acadêmica do Curso de 

Enfermagem e da docente em campo prático durante as atividades de monitoria, 

no Ambulatório de Aleitamento Materno, realizadas no período de fevereiro a 

junho de 2016. 

Resultados: A troca de informação e experiência durante 

a consulta de enfermagem entre a puérpera, acadêmicos 

e a docente permite que ocorra o cuidado humanizado 

ao binômio mãe-filho no puerpério onde as nutrizes possam sanar suas 

dúvidas, esclarecendo-as ou buscando informações como, manejo correto 

da amamentação e cuidados integrais com o recém-nascido, que devem ser 

adquiridas desde o pré-natal, resultando em mais segurança e fatores positivos 

durante o aleitamento materno. 

Conclusão: Ao desenvolver propostas de intervenção especifica para a 

amamentação exclusiva, nota-se o desenvolvimento dos acadêmicos e o interesse 

das nutrizes e familiares acerca dos temas abordados, concretizando então a 

função da ação educativa em busca da prevenção de intercorrências durante a 

amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; Aleitamento Materno; Puerpério
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PO156 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE ALEITAMENTO MATERNO COM GRUPO 

DE GESTANTES

Diaz CMG 1; Freitas HMB 2; Costenaro RGS 3; 

1 - Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) e Hospital Universitário de Santa 

Maria - RS (HUSM); 2 - Centro Universitário Franciscano (UNIFRA); 3 - Centro 

Universitário Franciscano (UNIFRA) ; 

A Semana Mundial do Aleitamento Materno é considerada um meio para promover 

a amamentação em 120 países na primeira semana de agosto de cada ano. No 

Brasil, o Ministério da Saúde coordena a Semana Mundial do Aleitamento Materno, 

desde 1999. A fim de contribuir com as ações propostas, os profissionais da saúde 

desenvolvem várias atividades, entre elas a de educação em saúde. O presente 

estudo tem por objetivo relatar a experiência de educação em saúde sobre o 

aleitamento materno em grupos de gestantes. Justifica-se a importância do 

aleitamento materno e a contribuição do profissional da saúde para seu devido 

sucesso, permeando a problemática das lacunas assistenciais no manejo para 

minimizar as dúvidas e dificuldades enfrentadas pelas gestantes, puérperas e 

nutrizes. Trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência com 

abordagem qualitativa, desenvolvido na cidade de Santa Maria - RS, no mês de 

agosto de 2015, referente a Semana Mundial de Aleitamento Materno. A atividade 

fez parte da pesquisa “Ações de cuidado proporcionado por enfermeiras 

residentes em obstetrícia, nos diferentes cenários de atuação”, do Grupo 

Interdisciplinar de Pesquisa e Estudos em Saúde (GIPES), aprovado pelo Comitê 

de Ética e Pesquisa do Centro Universitário Franciscano (UNIFRA), sob o parecer 

758.677, em 19/08/2014. Os resultados se mostraram 

bastante favoráveis nas duas Unidades Básicas de Saúde 

e uma Estratégia de Saúde da Família participantes das 

ações educativas. Houveram debates sobre a temática 

do aleitamento materno, reforçando o estímulo à prática da amamentação. As 

atividades foram desenvolvidas com o apoio de acadêmicos de enfermagem e 

residentes em enfermagem obstétrica. Conclui-se que as ações educativas em 

saúde, com ênfase no aleitamento materno, oportunizam trocas de experiências 

e a sociabilização do conhecimento popular e profissional, tornando-se uma 

forma de cuidado, promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; educação em saúde; enfermagem
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PO157 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE SOBRE ALEITAMENTO MATERNO: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

SILVA MF 1; PETRUTECELLI KML 2; ARATANI N 3; 

1 - GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM. UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GRASSO 

DO SUL; 2 - GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM. UNIVERSIDADE FEDERAL DE 

MATO GROSSO DO SUL; 3 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MATO GROSSO DO 

SUL; 

Introdução: O aleitamento materno é uma prática essencial para a saúde e 

desenvolvimento da criança no início da vida, pois além de somar benefício 

calórico e proteico, o leite materno fortalece o sistema imune necessário nos 

primeiros anos de vida¹. Recém-nascidos amamentados exclusivamente possuem 

risco diminuído de morbimortalidades por diarreia e doenças respiratórias¹. 

Também há benefícios cognitivos e motores¹. Pensando nisso, observou-se a 

necessidade de estimular o aleitamento materno exclusivo durante as práticas 

específicas do curso de graduação em Enfermagem da Universidade Federal 

de Mato Grosso do Sul em uma Unidade Básica de Saúde da Família (UBSF). 

Objetivo: Relatar a experiência de acadêmicas de enfermagem em uma ação 

educativa sobre aleitamento materno para gestantes. Método: A educação em 

saúde foi realizada em uma UBSF de Campo Grande – MS através de uma roda de 

conversa com dinâmicas. Resultados: Uma gestante na 35ª semana de gestação, 

com 20 anos de idade e primigesta participou da educação em saúde. Mesmo 

com acompanhamento pré-natal realizado por médico e enfermeiro, desconhecia 

vários aspectos sobre amamentação, inclusive seus benefícios. Portanto, a ação 

foi direcionada para sanar dúvidas e angústias sobre o 

aleitamento materno. Durante a conversa, a gestante foi 

orientada sobre elementos de maturação fisiológica que a 

amamentação garante à criança, dificuldades que poderão 

surgir durante o processo de aleitamento e a importância do aleitamento 

materno exclusivo até o 6º mês e que, a partir dessa idade até os 2 anos, deve ser 

complementada com outros alimentos. Além disso, foi orientada sobre os aspectos 

psicoemocionais que a amamentação favorece entre o binômio. Conclusão: Foi 

observado que a gestante possuía diversas dúvidas sobre o aleitamento materno. 

Por ser primigesta, este fato poderia interferir futuramente neste processo. 

Portanto, é necessário que os profissionais estejam aptos e dispostos a oferecer 

atenção especial voltada ao aleitamento, pois dúvidas são frequentes.

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; Gestantes; Aleitamento Materno
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PO158 - EFEITO DO PADRÃO E DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NO 

CONSUMO DE FRUTAS E VEGETAIS EM IDADE PRÉ-ESCOLAR

SOLDATELI, B 1; VIGO, A 2; GIUGLIANI, ERJ 2; 

1 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO; 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO 

GRANDE DO SUL; 

Introdução: a duração e o padrão da amamentação nos primeiros seis meses de 

vida podem influenciar o consumo de frutas e vegetais em fases posteriores da 

infância. 

Objetivo: avaliar associação entre o padrão e a duração da amamentação e o 

consumo de frutas e vegetais em crianças com idade entre 4-7 anos. 

Métodos: análise secundária dos dados de um ensaio clínico randomizado 

que envolveu 323 mães adolescentes, seus filhos e as avós maternas, quando 

essas residiam na mesma casa. As informações sobre o padrão e a duração da 

amamentação no primeiro ano de vida foram obtidas mensalmente nos primeiros 

seis meses e a cada dois meses até a criança completar um ano, por meio de 

entrevista telefônica ou por visitas domiciliares. Quando as crianças tinham entre 

4-7 anos, foi feito um novo contato, em que foi pesquisado o consumo alimentar 

por meio de questionário de frequência alimentar aplicado às mães ou ao cuidador 

da criança. A associação entre duração da amamentação e consumo de frutas e 

verduras foi testada por meio de modelo de Regressão Logística. 

Resultados: aproximadamente 60% e 45% das crianças consumiam frutas 

e verduras, respectivamente, cinco ou mais vezes por semana. O consumo de 

verduras aos 4-7 anos foi maior em crianças amamentadas por 12 meses ou mais 

(RC 2,7; IC 95% 1,49-4,93), porém não houve influência da 

duração da amamentação exclusiva (RC 1,5; IC 95% 0,70-

3,04). Não houve associação entre consumo semanal de 

frutas e duração da amamentação (RC 1,3; IC 95% 0,71-2,30) 

ou amamentação exclusiva (RC 0,7; IC 95% 0,34-1,44). 

Conclusões: maior duração da amamentação associou-se positivamente com 

o consumo de verduras em crianças de 4-7 anos de idade, mas não com o 

consumo de frutas. Duração da amamentação exclusiva não exerceu influência 

significativa no consumo de frutas e verduras. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; consumo alimentar; verduras
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PO159 - EFETIVIDADE, POTENCIALIDADES E ENTRAVES NA IMPLANTAÇÃO 

DOS POSTOS DE RECEBIMENTO DE LEITE HUMANO NO MUNICÍPIO DO RIO DE 

JANEIRO

Rito RVVF 1; Brum ISC 2; Olveira MIC 3; 

1 - Departamento de Nutrição e Dietética, Faculdade de Nutrição da Universidade 

Federal Fluminense; 2 - Faculdade de Nutrição da Universidade Federal 

Fluminense; 3 - Departamento de Epidemiologia e Bioestatística da Universidade 

Federal Fluminense; 

Introdução: o estoque dos bancos de leite humano (BLH) não atende plenamente 

a necessidade dos recém-natos internados em unidades neonatais, o que 

motivou uma parceria pioneira com a rede básica de saúde da cidade do Rio 

de Janeiro, sendo criados Postos de Recebimento de Leite Humano Ordenhado 

(PRLHO). Objetivo: avaliar a efetividade, as potencialidades e os entraves desses 

Postos na captação de leite humano ordenhado. Métodos: em 2015 foi realizado 

monitoramento das 9 unidades com PRLHO, a partir de entrevistas com os 9 

gerentes e com 73 profissionais de saúde de diversas categorias. Foram também 

analisados os relatórios de produção do último trimestre dos anos de 2013, 2014 e 

2015 enviados pelos BLH. Resultados: Cerca da metade dos profissionais havia sido 

capacitada na Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação. Foram referidas 

dificuldades na abordagem quanto à ordenha da mama, nas atividades de registro 

das doações e de transporte do LHO. Menos da metade dos profissionais havia 

atuado na coleta domiciliar de leite doado. Comparando-se a produção da rede 

PRLHO dos últimos três anos, verificou-se a coleta de 37,7L e desprezo de 2,3L em 

2013; a coleta de 14,3L e desprezo de 1,2L em 2014; e a coleta 

de 50,7L e desprezo de 14,3L em 2015. Chamou atenção 

o volume de LHO desprezado em 2015, tendo 14 unidades 

coletado LHO nesse ano. Após curso de capacitação de 

profissionais de saúde nas atividades do PRLHO em 2015, foi relatado aumento 

no envolvimento de profissionais e na utilização de novas estratégias para captar 

doadoras. Foi solicitado que os BLH retroalimentem os PRLHO com relatórios 

sobre a qualidade do LHO doado. Conclusão: o monitoramento auxilia na busca 

pela melhoria do processo de captação de leite humano ordenhado destinado aos 

recém-natos de risco, contribuindo assim para a redução da morbimortalidade 

neonatal.

PALAVRAS-CHAVE: Banco de Leite Humano; Doação; Atenção Primária à Saúde
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PO160 - ELABORANDO UMA CARTILHA EDUCATIVA DE ORIENTAÇÃO À 

AMAMENTAÇÃO

Lodi JC 1; Rocha MCP 1; Oliveira MCM 2; Possobon RF 3; 

1 - Universidade Estadual de Campinas; 2 - Universidade Metodista de Piracicaba; 

3 - Faculdade de Odontologia de Piracicaba - Unicamp; 

Resumo: o enfermeiro possui um papel importante, de orientador e incentivador 

da amamentação, procurando recursos informativos, visuais e práticos, que visem 

à conscientização do público alvo, as mães. Neste sentido este estudo teve como 

objetivo elaborar uma cartilha educativa destinada à orientação de gestantes 

em relação ao processo de amamentação do recém-nascido, validar o conteúdo 

da cartilha com profissionais da área; validar a adequação da linguagem e das 

ilustrações da cartilha com as gestantes e avaliar o processo de aprendizagem das 

mesmas após a leitura da cartilha elaborada. Trata-se de um estudo de natureza 

qualitativa, exploratória e descritiva uma vez que tem como objetivo sanar as 

dúvidas mais comuns, referidas pelas gestantes no grupo de pré-natal do Centro 

de Apoio de Atenção à Saúde do Adolescente de Piracicaba e Atenção Básica. 

Percebe-se por meio dessa pesquisa que após a leitura, realizada pelas gestantes, 

da cartilha elaborada, houve uma melhora significativa do conhecimento dessas 

mulheres em relação a amamentação o que a empodera para uma prática mais 

eficaz. A experiência de aplicar esta cartilha educativa, realizada mediante o 

processo participativo das gestantes, demonstrou que o desenvolvimento deste 

processo é viável e de extrema importância devendo ser aplicado no pré-natal em 

grupos de gestantes e nas maternidades. Considera-se que essa cartilha facilita 

o processo de ensino-aprendizagem entre os profissionais 

de saúde e nutrizes no que se refere à orientação sobre a 

amamentação, pois revela uma maneira mais estimulante 

e atrativa, por meio de dicas e ilustrações, o que facilita 

o processo de esclarecimento de dúvidas dessas mães. Essa cartilha contribuí 

com as políticas públicas vigentes no país colaborando para uma redução da 

mortalidade infantil. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Saude da Criança; Educação em Saúde
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PO161 - ENCONTRINHO DE ALEITAMENTO MATERNO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Vieira, Graciete Oliveira 1; VIEIRA TO 1; MARTINS CC 1; CAÍRES LS 1; OLIVEIRA RC 

1; OLIVEIRA VC 1; 

1 - Universidade Estadual de Feira de Santana; 

Introdução: A ocorrência de desmame precoce é elevada. O desinteresse pela 

amamentação é multifatorial, implicando em fatores culturais, de urbanização, 

de emancipação da mulher, de intensas propagandas de leites artificiais, rotinas 

hospitalares inadequadas e desinformação de profissionais de saúde e de pais 

sobre a importância e benefícios do aleitamento materno. Os fatores citados 

constituem um importante obstáculo ao sucesso do AM, favorecendo a cultura da 

mamadeira; daí a necessidade de se resgatar o hábito de amamentar através da 

educação. 

Objetivo: Incentivar e promover o aleitamento materno (AM) entre alunos de 

escolas públicas e particulares visando fortalecer a cultura da amamentação, para 

que futuros pais e mães tomem uma decisão informada sobre o melhor modo de 

alimentar os seus filhos. 

Métodos: O Encontrinho de Aleitamento Materno é um projeto de Extensão do 

Núcleo de Pesquisa e Extensão em Saúde da Universidade Estadual de Feira 

de Santana (NUPES/UEFS), Bahia. É desenvolvido de modo contínuo, sem fins 

lucrativos, nas escolas públicas e particulares, tendo como público-alvo crianças 

e adolescentes. Foram realizadas palestras e apresentação de vídeos sobre o AM 

e desenvolvidas atividades como: caça-palavras, cruzadinhas, desenhos e frase 

sobre o AM. Foi aplicado um pré-teste e um pós-teste sobre AM. 

Resultados: O evento encontra-se atualmente em sua sexta 

edição e em todos estes anos calcula-se uma trabalho 

com aproximadamente 1.552 discentes, distribuídos nos 

respectivos aos anos de realização: 100 (2008), 300 (2009), 

500 (2010), 100 (2011), 352 (2013) e 200 (2016). Notou-se grande aceitação e 

adesão de alunos e professores em todos os eventos. 

Conclusão: As atividades propostas por este projeto de extensão, certamente 

contribuiu para a disseminação do conhecimento sobre AM entre estudantes 

e professores, fato que contribuirá para o fortalecimento da cultura do AM e 

aumento desta prática ao longo do tempo.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Projetos; Aprendizagem
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PO162 - ESTABILIDADE DA CAPACIDADE ANTIOXIDANTE DO LEITE HUMANO 

DURANTE O CONGELAMENTO E A PASTEURIZAÇÃO

Nogueira JAV 1; Menezes CC 2; Passos MC 3; 

1 - Escola de Nutrição - Universidade Federal de Ouro Preto; 2 - Departamento de 

Alimentos - Universidade Federal de Ouro Preto; 3 - Departamento de Nutrição 

Clínica e Social - Universidade Federal de Ouro Preto; 

O leite humano possui capacidade antioxidante que pode ser influenciada pelo 

congelamento e pasteurização. O objetivo do trabalho foi avaliar a interferência do 

tempo de congelamento e da pasteurização do LH sobre os teores de compostos 

fenólicos totais e capacidade antioxidante in vitro. Para tal, foram determinados 

os teores de compostos fenólicos totais, e avaliada a capacidade antioxidante 

pelos métodos de sequestro dos radicais 2,2 azinobis (3-etilbenzotiazolina-6-

ácido sulfônico) (ABTS) e 2,2difenil-1-picril-hidrazil (DPPH). Foram obtidos 40 mL 

de leite humano de 8 nutrizes, homogeneizados para formar o pool. O leite foi 

dividido em quatro porções que caracterizaram os tratamentos do estudo: 1ª) 

imediatamente após a ordenha (LHOC); 2ª) Pasteurização logo após a ordenha; 

3ª) após 7 dias de congelamento em congelador tipo doméstico (- 8,5 ± 2,8 oC) e 

pasteurizado; 4ª) Após 15 dias de congelamento em congelador tipo doméstico (- 

8,5 ± 2,8 oC) e pasteurizado. Os resultados foram expressos como média e desvio 

padrão de seis repetições. Os testes de Kolmogorov-Smirnov e Shapiro-Wilk 

foram aplicados para testar a normalidade dos dados. Em caso de distribuição 

normal, os resultados foram analisados por meio de análise variância (ANOVA). 

Para as análises que se apresentaram significativas (p≤0,05) aplicou-se o teste de 

Tukey (p≤0,05) para a comparação das médias. O teste de 

correlação de Pearson (p≤0,05) foi realizado para determinar 

a correlação entre os teores de compostos fenólicos totais 

e a capacidade antioxidante pelos diferentes métodos 

utilizados. As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do software 

SPSS – versão 18.0. Os resultados obtidos mostraram positiva correlação entre 

os métodos avaliados, além de redução do teor de fenólicos totais e capacidade 

antioxidante total com a pasteurização lenta em relação ao LHOC. Verificou-se, 

ainda, efeito negativo do congelamento sobre a capacidade antioxidante total. A 

redução mais expressiva foi verificada nos primeiros 7 dias de armazenamento.

PALAVRAS-CHAVE: Banco de leite ; Pasteurização; Congelamento
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capacity of human milk: effect on thermal conditions for the pasteurization. Acta 

Paediatrica. 2008 97(8):1070–1074. 

Zarban A, Taheri F, Taiebeh C, Sharifzadeh G, Khorashadizadeh M Antioxidant and 

Radical Scavenging Activity of Human Clostrum, Transitional and Mature Milk. 

Journal of clinical biochemistry and nutrition. 2009 45(2):150-154. 
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PO163 - ESTADO NUTRICIONAL DE LACTENTES ALIMENTADOS COM 

ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E COM FÓRMULAS INFANTIS

Silva AA 1; Bertoldi AC 2; Seibt D 3; 

1 - CURSO DE NUTRIÇÃO. UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU; 2 - 

Curso de Nutrição. Universidade Regional de Blumenau; 3 - Curso de Nutrição. 

Universidade regional de Blumenau; 

O crescente reconhecimento da adequação do leite materno às necessidades 

nutricionais de lactentes e um crescimento e desenvolvimento harmônico destas 

crianças, associados a sua provável influência sobre a qualidade de vida futura, 

reforçam a indicação dada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) de manter o 

leite materno como fonte nutricional exclusiva nos primeiros seis meses de vida. O 

estado nutricional é um importante indicador da saúde e pode ser utilizado como 

critério para realizar projetos que visem à proteção e à promoção da saúde. O 

objetivo deste estudo foi comparar o estado nutricional de lactentes alimentados 

com aleitamento materno exclusivo ou com fórmulas infantis. Estudo transversal 

conduzido em um Ambulatório Geral com lactentes de faixa etária de 0 a 2 anos, 

alimentados com aleitamento materno exclusivo ou com fórmulas infantis. O 

número de lactentes avaliados foi 172. A coleta de dados foi realizada através de 

um questionário sobre o perfil de alimentação do lactente composto por perguntas 

abertas. Para avaliar o estado nutricional foram utilizados peso e comprimento 

atual e classificados através das curvas de crescimento da Organização Mundial da 

Saúde, 2006. Dos 172 lactentes avaliados, 75,6% receberem aleitamento materno 

exclusivo, o qual apresentou-se como um importante fator no estado nutricional 

dos lactentes, exibindo uma maior classificação de eutrofia. 

Os resultados deste estudo mostram que o aleitamento 

materno exclusivo é um fator relevante para o bom estado 

nutricional de lactentes. 

1. ESPGHAN Committee on Nutrition, Agostoni C, Braegger C, Decsi T, Kolacek S, 

Koletzko B et al. Breast-feeding: a commentary by the ESPGHAN Committee on 

Nutrition. J Pediatr Gastroentero Nutr. 2009;49(1):112-25. 

2. Damaceno RJP, Martins PA, Devincenzi MU. Estado nutricional de crianças 

atendidas na rede pública de saúde do município de Santos. Rev Paul Pediatr 

2009;27(2):139-47. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Estado Nutricional; Criança
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PO164 - ESTRATÉGIA DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EM UMA 

UTI-NEONATAL

Rosa R 1; Bassi D 1; Costa R 2; 

1 - Maternidade Carmela Dutra; 2 - Universidade Federal de Santa Catarina; 

Introdução: O processo de amamentação é um ato de amor, vincula mãe-bebê, 

é a melhor e mais eficiente forma de nutrição para o recém-nascido e, auxilia 

no desenvolvimento das estruturas orofaciais responsáveis futuramente pela fala, 

respiração e alimentação. Em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN), muitas 

vezes é necessário postergar este ato até o recém-nascido tenha condições clínicas 

para que este momento seja seguro, eficaz e prazeroso 1,2. Objetivo: Descrever 

a experiência de incentivo ao aleitamento materno em uma UTIN. Método: Trata-

se de um relato de experiência sobre incentivo ao aleitamento materno em uma 

UTIN de uma maternidade pública do sul do Brasil, no período de 2014 a 2015. 

Nesse período as orientações as mães passaram a ser diárias e também por 

escrito. As mães são orientadas a permanecer em tempo integral na Maternidade 

preferencialmente no período próximo a estabilidade clínica do recém-nascido 

e início do aleitamento materno; os pais também são envolvidos nos cuidados 

do recém-nascido. Resultados: Os registros da UTIN referentes ao aleitamento 

materno no ano 2014 apontavam para um índice de 37% de Seio Materno + 

fórmula e 27% de fórmula exclusiva. A aproximação com as mães, acolhimento 

por meio de escuta, orientação fornecida também por escrito e, envolvimento 

da mãe no cuidado e estimulação ao bebê, mostraram-se eficientes, na medida 

em que, em 2015 estes valores passaram a 60% de Seio Materno + fórmula e, 18% 

de fórmula exclusiva. Conclusão: Este estudo demonstra 

a importância do trabalho em equipe, a fonoaudiologia e 

a enfermagem conseguiram maior aproximação junto às 

mães de prematuros na medida em que, as orientações 

fornecidas passaram a ser diárias, observando-se um aumento da prevalência do 

aleitamento materno na UTIN. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Unidade de terapia intensiva neonatal; 

Recém-nascido

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Rede brasileira de bancos de leite humano 

[Internet]. Fiocruz; 2005 – [citado em ago 2016]. Disponível em: http://www.

redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=384 

2. Fujinaga CI, Zamberlan, NE Rodarte MDO, Scochi CGS. Confiabilidade do 

instrumento de avaliação da prontidão do prematuro para alimentação oral. Pró-

Fono Rev de Atualização Científica. 2007; 19(2): 143-150. 
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PO165 - ESTUDO DO CONSUMO E CUSTOS DE LEITE BOVINO ADAPTADO A 

RECÉM-NASCIDOS PREMATUROS UTILIZADOS EM UMA NEONATOLOGIA – A 

NECESSIDADE DE LEITE HUMANO

Jorge S 1; Fogolari N 1; Freiberger J 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Catarina; 

Introdução: A amamentação é imprescindível à saúde da criança, combate à 

desnutrição e à mortalidade infantil, sendo que, a atuação dos Bancos de Leite 

Humano constitui uma medida eficaz (ANVISA, 2006). Objetivo: Este trabalho 

objetivou reunir dados que mostram que a longo prazo, levando em conta o alto 

preço dos leites artificiais, a implantação do banco de leite humano no Hospital 

Universitário é extremamente vantajosa. Método: Foi realizado um levantamento de 

dados a partir dos mapas diários de dietas das crianças internadas na neonatologia, 

obtendo uma relação da estimativa da quantidade de leite bovino adaptado ao 

recém-nascido que seria utilizada na neonatologia do Hospital Universitário no 

período de 01 de dezembro de 2015 a 01 de março de 2016 caso não houvesse leite 

materno ordenhado para alimentar os recém-nascidos prematuros. Resultados: 

Considerando os dados obtidos, constataram-se as seguintes quantidades e 

custos, respectivamente, dos leites artificiais utilizados: Enfamil Pre: 33438 ml, 

R$900,00; Aptamil Pre: 37833 ml, R$1696,00; Aptamil Hipoalergênico: 1080 ml, 

R$15,12; NAN Hipoalergênico: 49322 ml, R$567,60; NAN 1: 11858 ml, R$156,60; 

Aptamil 1: 13040 ml, R$126,90; e Aminomed: 6088 ml, R$812,50. Resultando em um 

gasto de R$4274,72 em um período de quatro meses, o que equivaleria a um gasto 

de R$12824,16 em um ano. Neste período, a neonatologia atendeu 54 bebês. Dessa 

forma, constatou-se uma despesa bastante elevada com a 

obtenção de leites bovinos adaptados a recém-nascidos 

prematuros. Conclusão: Levando em conta a importância 

do aleitamento materno e o alto custo dos leites artificiais 

utilizados, verifica-se a importância da implantação de um banco de leite humano 

no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina. Referência: 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Brasil). ANVISA. Resolução nº 171, de 04 

de setembro de 2006. Regulamento Técnico para o funcionamento de Bancos de 

Leite Humano. D.O.U 05 set 2006; Seção 1.

PALAVRAS-CHAVE: banco de leite; amamentação; nutrição
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PO166 - EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS NACIONAIS EM ALEITAMENTO MATERNO NO 

ÂMBITO DA FONOAUDIOLOGIA: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

Martinez CC 1; GURGEL LG 1; 

1 - ISCMPA; 

Introdução: A Fonoaudiologia possui importante papel na promoção do 

aleitamento materno. Esta atuação inclui estratégias de incentivo e apoio à 

amamentação, juntamente com o binômio mãe e bebê, além de incluir a avaliação 

e intervenção do recém-nascido que possa apresentar dificuldades no processo 

de amamentação. 

Objetivo: Revisar sistematicamente na literatura estudos nacionais que abordem o 

tema da amamentação no âmbito da Fonoaudiologia. 

Método: Foram pesquisadas as bases de dados, Lilacs e Scielo, periódicos 

nacionais, por meio dos termos “Aleitamento Materno” e “Fonoaudiologia” em 

português, inglês e espanhol até agosto de 2016. 

Resultados: Ao total, foram encontrados 74 estudos na busca geral em todas 

as bases de dados pesquisadas. Diversas temáticas dentro da amamentação 

e Fonoaudiologia foram abordadas pelos estudos incluídos, destacando-se a 

atuação fonoaudiológica no seguimento e manejo clínico da amamentação, 

acompanhamento do recém-nascido pretermo, estimulação das funções orais dos 

bebês, relactação, aleitamento materno em situações especiais, método canguru, 

entre outros. Observou-se que, na literatura nacional, há uma maior quantidade de 

estudos relacionados a dois temas principais. O primeiro tema inclui especialmente 

aspectos relacionados ao manejo clínico e acompanhamento da amamentação. O 

segundo tema de destaque dentre as pesquisas brasileiras é 

a promoção da amamentação na prematuridade, incluindo 

avaliação da motricidade orofacial dos recém-nascidos 

pretermos e o seguimento destes bebês. Vale ressaltar 

que foi incluído apenas um estudo tratando sobre protocolos de avaliação em 

fonoaudiologia, sendo este direcionado às interferências do frênulo lingual no 

aleitamento materno (Martinelli, 2013). 

Conclusão: Destaca-se que existem poucos estudos ainda sobre aleitamento 

materno, no âmbito fonoaudiológico, no Brasil. Há a necessidade de realização 

de mais estudos que contemplem o tema em situações ideais de pesquisa, tais 

como em ensaios clínicos randomizados.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Fonoaudiologia; Revisão

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Martinelli, Roberta Lopes de Castro, Marchesan, 

Irene Queiroz and Berretin-Felix, Giédre Protocolo de avaliação do frênulo 

lingual para bebês: relação entre aspectos anatômicos e funcionais. Rev. CEFAC. 

2013;15(30):599-610. 
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PO167 - EVIDÊNCIAS DOS DETERMINANTES DO ALEITAMENTO MATERNO - 

REVISÃO DE LITERATURA

Anele CR 1; Dos Santos PFM 1; Bischoff VT 1; Pizzato AC 1; 

1 - Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia da da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul; 

Introdução: O aleitamento materno promove benefícios tanto para a criança como 

para a mãe. No entanto, segundo a Organização Mundial da Saúde em diversos 

países as taxas de amamentação ainda são baixas. 

Objetivo: Descrever as evidências quanto aos determinantes do aleitamento 

materno. 

Métodos: Trata-se de um estudo exploratório do tipo revisão bibliográfica. A busca 

foi realizada a partir da base de dados PubMed e limitada a ensaio clínico, ensaio 

clínico randomizado, transversal, de coorte e de caso controle, realizados com 

seres humanos e publicados nos últimos 5 anos, no idioma inglês. A população 

escolhida foram mulheres que já fossem mães ou que estivessem no período de 

gestação. Para a busca foram utilizados os termos indexados seguindo o seguinte 

cruzamento: “Breast Feeding” AND “Culture” e seus sinônimos (OR). A análise 

de dados foi realizada pelas 4 leituras propostas por Gil: exploratória, seletiva, 

analítica e interpretativa. 

Resultados: Na leitura exploratória foram encontrados 53 artigos, sendo excluídos 

28 artigos a partir da leitura seletiva por não condizerem com o objetivo da revisão. 

Dos 25 artigos selecionados, 15 artigos foram descartados na leitura analítica, 

devido a coleta de dados e a população alvo não se adequaram aos critérios de 

busca. A leitura interpretativa foi realizada com 10 estudos 

que foram organizados em 3 categorias: conhecimento, 

apoio familiar e cultura. 

Conclusão: Na literatura são poucos os estudos sobre os 

determinantes do aleitamento materno. A decisão em amamentar tem como 

principal influência o conhecimento das mães quanto aos benefícios da prática 

aliados ao apoio familiar. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Determinantes; Conhecimento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 World Health Organization. Global strategy 

for infant and young child feeding. UNICEF. 2003, p. 5-30. 

2 Gil AC. Métodos e técnicas de pesquisa social. 4 ed. São Paulo: Atlas, 1995, p. 

70. 
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PO168 - EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA NA SMAM 2015: AMAMENTAR E 

TRABALHAR, PODEMOS CONSEGUIR!

Krause, AB 1; Stein, CLS 1; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde, Prefeitura Municipal de Porto Alegre; 

INTRODUÇÃO: A melhora dos indicadores de amamentação depende de diversos 

setores. No retorno ao trabalho, a família precisa participar com apoio e segurança, 

serviços de saúde devem orientar a mulher sobre as alternativas para manter a 

oferta do leite materno e a transição alimentar saudável, as empresas podem 

aderir a programas de apoio (1), para ampliar a licença maternidade, manter 

salas de apoio à amamentação e subsídios para creches, e os poderes executivo, 

legislativo e judiciário devem propor, executar, garantir e ampliar estruturas 

que garanta o direito humano a alimentação saudável nesta fase da vida. Neste 

contexto, torna-se importante proporcionar diversas formas de divulgação destas 

ações para a sociedade. 

OBJETIVO: Utilizar a fotografia como instrumento de promoção de ações de 

apoio à mulher trabalhadora que amamenta. 

MÉTODO: Foi realizada captação de modelos nas gerências distritais de saúde, 

hospitais, e estabelecimentos que instituíram normas e espaços que possibilitam 

que as mulheres sigam amamentando. As mulheres, crianças e apoiadores foram 

fotografados e entrevistados, a fim de identificar as estruturas sociais necessárias 

para o sucesso da continuidade da prática. 

RESULTADOS: A Exposição fotográfica trouxe exemplos de usuárias e 

trabalhadoras de serviços de saúde que, pelo apoio recebido, tiveram sucesso 

na amamentação após o retorno ao trabalho. Relatos como 

“Mas se não fosse a sala aqui, ficaria bem mais difícil,né? 

Porque, como seria pra eu tirar leite na empresa?”, e “No 

trabalho, a gente tem esse apoio. Solta mais cedo, ou chega 

mais tarde. A gente pode vir amamentar (na creche) quando precisa, nunca me 

repreenderam.”, demonstraram a necessidade de uma rede de apoio forte para a 

mulher trabalhadora. 

CONCLUSÃO: Ações criativas e culturais fomentam a cultura da amamentação 

como norma, necessário para o estabelecimento da prática e sensibilização 

social.

PALAVRAS-CHAVE: Mulher trabalhadora; Amamentação; Fotografia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Cartilha 

para a mulher trabalhadora que amamenta. 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 

2015
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PO169 - FATORES ASSOCIADOS AO DESMAME PRECOCE EM CRIANÇAS 

INDÍGENAS DE DOIS MUNICÍPIOS DA AMAZÔNIA OCIDENTAL BRASILEIRA.

Maciel VBS 1; Abrão ACFV 2; Abuchaim ESV 3; Silva PRM 3; 

1 - Universidade Federal do Acre e Universidade Federal de São Paulo; 2 - 

Universidade Federal de São Paulo; 3 - Universidade Federal do Acre; 

Introdução: Entre as crianças indígenas a prática do aleitamento materno 

exclusivo até os seis meses de idade e complementado até dois anos, não é bem 

conhecida. Objetivo: Analisar o aleitamento materno de crianças indígenas de 

zero a dois anos, residentes nos municípios de Cruzeiro do Sul e Mâncio Lima no 

Acre, e identificar os fatores associados ao desmame precoce. Método: Estudo 

transversal realizado com 94 crianças e 91 mulheres indígenas, distribuídas entre 

as cidades de Cruzeiro do Sul (etnia Katukina) e Mâncio Lima (etnias Nawa, 

Nukini e Poyanawa). Os dados foram coletados no mês de outubro de 2013 e 

registrados em um instrumento construído especificamente para o estudo. Para 

a análise estatística utilizou-se o software SPSS 16.0 for Windows, e em toda a 

análise foi adotado um nível de significância (¹) de 5%. Para os fatores associados, 

utilizou-se um modelo de regressão logística. Esta pesquisa respeitou todos os 

princípios éticos que regem estudos envolvendo seres humanos. Resultados: 

Entre as 94 crianças, verificou-se que 57 delas estavam em aleitamento materno 

(60,6%). Dessas, a maioria estava em aleitamento materno complementado 

(73,7%); (12,3%) estavam em aleitamento materno exclusivo e predominante; e 

(1,8%) em aleitamento misto ou parcial. Em menores de seis meses o AME esteve 

presente em 35% das crianças. A mediana do desmame total foi de 11,4 meses e do 

desmame precoce, 5,1 meses. Não houve associação com as 

variáveis estudadas e o desmame precoce com exceção da 

etnia, em que a chance de desmame precoce entre as etnias 

Poyanawa, Nawa e Nukini, foi 3,7 vezes maior em relação 

a etnia katukina. Conclusão: As prevalências de AM encontram-se aquém das 

recomendações. 

PALAVRAS-CHAVE: 1.aleitamento materno.; 2.desmame.; 3. indígena.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. II Pesquisa de 

prevalencia de Aleitamento Materno nas Capitais e Distrito Federal. Brasília: 

Ministério da Saúde; 2009. 

Coimbra Jr CEA. Saúde e povos indígenas no Brasil : reflexões a partir do I 

Inquérito Nacional de Saúde e Nutrição Indígena.Cad. Saúde Pública. 2014; 

30(4):855-859. 

Dodgson JE, Struthers R. Traditional. Breastfeeding practices of the Ojibwe of 

Northern Minnesota. Health Care Women. 2003; 24(1):49–61. 

Craig PL, Knight J, Comino E, Webster V, Pulver LJ, Harris E. Initiation and duration 

of breastfeeding in an aboriginal community in south western Sydney. J Hum Lact 

. 2011; 27(3):250–61.

Silva LM, Silva IA. O estado nutricional e a alimentação infantil ameríndia: 

Uma Revisão sistemática de literatura. Revista Iberoamericana de Educación E 

Investigación en Enfermería 2012;4(2):41–53. 
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PO170 - FATORES ASSOCIADOS AO TEMPO DE DURAÇÃO DO ALEITAMENTO 

MATERNO EXCLUSIVO

Gómez A, LY 1; Galvão, PVM 1; Pinto, FMC 1; Díaz R, CE 2; 

1 - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz; 2 - 

Coopsana IPS; 

O aleitamento materno é uma prática milenar benéfica nos âmbitos nutricionais, 

imunológicos, cognitivos, econômicos e sociais1. A recomendação oficial é que o 

aleitamento seja exclusivo até os seis meses e seja complementado até os dois 

anos de idade2. 

Objetivo: Identificar variáveis intervenientes na duração do aleitamento materno 

exclusivo em gestantes adolescentes na cidade de Medellín, Colômbia. 

Métodos: Coorte histórica realizada com 323 mães adolescentes assistidas na 

“Estrategía Buen Comienzo Había Una Vez”, aonde recebiam instruções sobre 

os cuidados adequados aos recém-nascidos. Estas adolescentes responderam a 

um questionário padronizado e validado por um estudo piloto, sendo avaliado 

a duração do aleitamento materno exclusivo e os fatores relacionados a essa 

duração. O método de análise de sobrevivência foi utilizado, através do método de 

Kaplan-Meier, teste de log-rank e peto e o modelo de Cox, utilizando o programa 

R e a biblioteca survival. 

Resultados: O tempo médio de aleitamento materno exclusivo (AME) foi 3,9 

meses. Três fatores se mostraram importantes na interrupção do AME na amostra 

estudada. As mães que trabalhavam fora (46%), pertencer a uma família não 

nuclear (83%), com um risco 1,5 vezes daquelas que pertenciam a uma família 

nuclear, e não receber instruções sobre amamentação no 

pós-parto, com um risco 2 vezes das que receberam as 

instruções neste período (93,5%), de interromper a AME. 

Receber instruções sobre amamentação no período pós-

parto se revelou um instrumento importante para um AME o mais longo possível. 

Conclusão: Concluímos que a implementação de um programa de caráter 

social que chegue às mães antes e depois do parto, ligado a um processo de 

acompanhamento permanente das mães lactantes, principalmente durante as 

primeiras semanas pós-parto, pode contribuir para alcançar a meta de amamentar 

exclusivamente até os 6 meses de idade. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; sobrevivência; adolescente

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Chaves RG, Lamounier JA, César CC. 

Fatores associados com a duração do aleitamento materno. J Pediatr (Rio J). 

2007;83(3):241-246. 

2. RECOMENDAÇÕES OMS. Disponível em: http://www.leitematerno.org/oms.

htm. Acesso em 1º de agosto de 2016. 
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PO172 - FATORES ASSOCIADOS À SATISFAÇÃO DA MULHER COM A 

AMAMENTAÇÃO NO PRIMEIRO MÊS DE VIDA

ANDREA F K SENNA 1; Juliana C de Avilla 1; Agnes Leria Bizon 1; Ana Claudia 

Magnus Martins 2; Giugliani C 3; Giugliani ERJ 4; 

1 - Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente da Faculdade 

de Medicina da UFRGS; 2 - Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da 

UFRGS; 3 - Programa de Medicina Social da UFRGS; 4 - Faculdade de Medicina 

da UFRGS; 

Introdução: Muitos estudos têm se dedicado à investigação de fatores que 

influenciam o padrão e a duração do aleitamento materno; no entanto, a 

satisfação materna com a amamentação tem sido pouco explorada, apesar da 

alta probabilidade desse fator ser um importante determinante dessa prática. 

Objetivos: Verificar o nível de satisfação das mulheres com a amamentação no 

primeiro mês de vida de seus filhos e identificar fatores associados a essa prática. 

Métodos: Este é um estudo transversal aninhado a uma coorte envolvendo duplas 

mães-bebês selecionas no alojamento conjunto de duas maternidades, pública e 

privada, de Porto Alegre. As mulheres foram visitadas em seus domicílios após um 

mês do nascimento de bebês a termo, único, e sem complicações neonatais, onde 

foi aplicado questionário para a obtenção de dados sociodemográficos, pré-natal, 

assistência ao parto, primeiro mês, e satisfação com a amamentação. A satisfação 

com a amamentação foi medida pela pergunta: “Como você está se sentindo com 

relação à amamentação?”, com 5 opções de respostas: de muito satisfeita a muito 

insatisfeita. Para testar as associações foi utilizada a análise multivariada (regressão 

de Poisson). Resultados Preliminares: Até o momento foram 

analisadas 226 duplas mães/bebês (75,3% da amostra total 

prevista). A satisfação com a amamentação foi bastante 

elevada: 45,5% se declaram muito satisfeitas, 38,8% 

satisfeitas, 11,2% nem satisfeitas, nem insatisfeitas, 4,5% insatisfeitas e nenhuma 

muito insatisfeita. Maior satisfação materna (muito satisfeita e satisfeita) com 

a amamentação associou-se com a idade até 20 anos (1.138; IC:1.047-1.237), o 

não uso de chupeta no primeiro mês de vida (1.116; IC:1.029-1.211), e o plano de 

amamentar o bebê por 12 meses ou mais (1.121; IC:1.033-1.216). Conclusões: A 

satisfação com a amamentação no primeiro mês de vida foi bastante elevada e 

maior satisfação esteve associada com menor idade materna, não uso de chupeta 

e intenção de amamentar por maior período. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Satisfação; Fatores associados
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PO173 - FATORES IMPEDITIVOS PARA SER DOADORA DO BLH

Trombelli FSO 1; Rodriguero CB 1; ICHISATO, SM 2; FILUS, R.C.N. 1; SOUZA, B.R. 1; 

PIRES, G.A.R. 1; CERVILHERI, A.H. 1; 

1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ; 2 - Universidade Estadual de Maringá; 

Introdução: O aleitamento materno é uma prática de fundamental importância 

para a mãe, a criança e a sociedade em geral, que deve ser sempre incentivada e 

protegida, salvo em algumas situações excepcionais1. Nesse sentido, as doadoras 

de leite humano devem ser nutrizes saudáveis que apresentam secreção láctea 

superior às demandas de seu filho e que se dispõem a doar o excedente de sua 

produção por livre e espontânea vontade2. Objetivo: Listar as características 

necessárias para ser uma doadora do Banco de Leite Humano (BLH). Metodologia: 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, com uma síntese descritiva dos trabalhos 

analisados, utilizando os seguintes descritores: Leite Humano; Doadoras; Banco 

de Leite Humano. Período pesquisado de 2006 a 2016, nas bases: indexados das 

bases de dados Portal Regional da BVS, SciELO, e nos manuais do Ministério da 

Saúde. Resultados: O controle clínico das doadoras é de suma importância3. 

Existem requisitos para ser doadora do BLH, sendo eles: não ser etilista, não ser 

portadora de nenhuma doença transmissível; ter realizado exames no pré-natal 

preconizados pelo ministério da saúde, e na França recomenda-se triagem para 

HTLV-1 e HTLV-2 não somente para doadoras, mas também para lactantes4, alem 

de não fazer uso de tabaco, drogas ilícitas e medicações incompatíveis com a 

amamentação, devido aos riscos de transferência de substancias por meio do 

epitélio alveolar mamário. Conclusão: Identificou-se os fatores que impedem a 

lactante de doar o leite, e a importância de um controle 

clinico rígido no cadastramento dessas doadoras pelos 

profissionais que atuam no BLH, a fim de garantir a 

qualificação e distribuição do leite humano processado, 

além da importância da formação continuada nesta temática. Foram identificados 

poucos estudos referentes à temática, evidenciando que o tema deve ser mais 

explorado visto sua relevância. 

PALAVRAS-CHAVE: Leite Humano.; Doadoras.; Banco de Leite Humano.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria 

da Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. 

Amamentação e uso de medicamentos e outras substâncias, 2010. 92 p. 

2. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Banco de leite humano: 

funcionamento, prevenção e controle de riscos/ Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. – Brasília: Anvisa, 2008. 160 p. 

3. Machado MOF, Parreira BDM, Dias, FA, Costa NS, Monteiro JCS, Sponholz FG. 

Caracterização de nutrizes doadoras de um banco de leite humano. Ciência, 

Cuidado e Saúde. 2013, 12(3). 

4. Rigourd V, Meyer V; Kieffer F, Aubry S; Magny JF. HTLV-1 et don de lait maternel. 

France: Bull Soc. Pathol. Exot, 2011, 104: 205. 
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PO174 - FATORES QUE FACILITARAM OU DIFICULTARAM O ALEITAMENTO 

MATERNO EXCLUSIVO E ORIENTAÇÕES RECEBIDAS POR MÃES CUJOS FILHOS 

NASCERAM EM UM HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA

Bohn IE 1; Meneguzzi CN 2; Feráboli JR 2; Medrano TA 2; Pereira DN 2; Grosseman 

S 2; 

1 - Hospital Universitário/Universidade Federal de Santa Catarina; 2 - Universidade 

Federal de Santa Catarina; 

Introdução: O aleitamento materno (AM) é a alimentação mais adequada para 

o bebê e depende de diversos fatores para seu sucesso1,2,3,4. Conhecer fatores 

que facilitam ou dificultam o AM é fundamental para se promover os fatores 

facilitadores e superar os desafios encontrados3,4. 

Objetivo: Analisar fatores percebidos por mães que facilitaram ou dificultaram o 

aleitamento materno exclusivo até três meses de vida. 

Método: Estudo longitudinal com 735 das 1074 mães que tiveram seus filhos na 

maternidade amiga da criança entre 29/12/2014 e 07/06/2016, com entrevista 

no alojamento conjunto e, por telefone, após os 3 meses. Variáveis: fatores que 

facilitaram e os que dificultaram o AM e orientações recebidas. A análise foi 

descritiva. 

Resultados: Entre os diversos fatores citados por cada mãe, os facilitadores de 

maior frequência foram: pensar na saúde do bebê (356), ter recebido orientação 

de profissionais (187), saber da importância do AM (135), ter experiência com 

outro filho (113), estabelecer vínculo mãe-bebê (102) e desejar amamentar (92). 

Entre 187 que receberam orientações, 169 foi dada na maternidade, 38 no pré-

natal em centro de saúde e 3 em grupo de gestantes. As 

orientações mais frequentes foram sobre a pega (75), a 

ordenha (32), cuidados com o seio/higiene (31), como 

amamentar (22) e importância do AM (22). Entre as 460 

mães que relataram dificuldades no AME, 204 referiram fatores ocorridos 

principalmente no 1º mês como a má pega pelo bebê (200), fissuras (131), dor na 

mama (108), ingurgitamento (41). Fatores que dificultaram AME ao longo dos 3 

meses como pouco leite (40) e volta ao trabalho/estudos (21). 

Conclusão: O esclarecimento sobre a importância do AME para a saúde do bebê 

e a orientação sobre o AM na maternidade mostram-se importantes facilitadores 

da amamentação. Já a dificuldade mais frequente enfrentada foi relativa ao início 

da prática da amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Sucesso da amamentação; Orientações

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Barbosa JAG, Santos FPC, Silva PMC. Fatores 

associados à baixa adesão ao aleitamento materno exclusivo e ao desmame 

precoce. Revista Tecer, 2013 nov; 6(11):154-65. 

2. UNICEF. Manual de Aleitamento Materno. Comité Português para a UNICEF/

Comissão Nacional Iniciativa Hospitais Amigos dos Bebês. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2008. 

3. Faleiros FTV, Trezza EMC, Carandina L. Aleitamento materno: fatores de 

influência na sua decisão e duração. Revista de Nutrição, 2006 out; 19(5):623-30. 

4. Rocci E, Fernandes RAQ. Dificuldades no aleitamento materno e influência no 

desmame precoce. Rev Bras de Enferm, 2014 jan-fev; 67(1):22-7.
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PO175 - FATORES SOCIODEMOGRÁFICOS ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO 

MATERNO EXCLUSIVO AOS 3 MESES EM UMA MATERNIDADE AMIGA DA 

CRIANÇA

Bohn IE 1; Freitas GD 2; Pessi GM 2; Knihs RC 2; Pereira DN 2; Grosseman S 2; 

1 - Hospital Universitário/Universidade Federal de Santa Catarina; 2 - Universidade 

Federal de Santa Catarina; 

Introdução: O aleitamento materno (AM) é fundamental para o bebê e a mãe, e 

reduz a morbimortalidade infantil. Apesar de ser recomendado que o AM seja 

exclusivo até os 6 meses e complementado por pelo menos 2 anos, (1) este 

fenômeno é influenciado por fatores culturais, econômicos, sociodemográficos, 

fatores relacionados à história gestacional e do parto ao período neonatal, e pelo 

uso da chupeta. (2,3,4) 

Objetivo: Analisar fatores sociodemográficos relacionados com o aleitamento 

materno exclusivo (AME) aos três meses de vida de bebês nascidos em uma 

maternidade amiga da criança. 

Método: Estudo longitudinal, com 735 das 1074 mães que tiveram seus filhos 

na maternidade de um hospital público entre 29/12/2014 e 07/06/2016. Foram 

realizadas entrevistas presenciais no alojamento conjunto com 1074 mães, e, por 

telefone, com 735 destas mães cujos filhos haviam completado 3 meses. A variável 

dependente foi AME aos 3 meses de vida da criança (AME3m) e as independentes 

foram: cor da mãe, idade da mãe, renda mensal familiar, escolaridade materna, 

idade do pai e escolaridade paterna. Foi utilizada análise descritiva, teste t-student 

para variáveis contínuas e teste qui-quadrado para variáveis categóricas. Foi 

considerado significante p<0,05. 

Resultados: A média da idade das mães foi 26,8 anos 

(DP=6,2), da renda mensal familiar, R$2.736,15 (DP=1841,59) 

e da escolaridade materna, 10,8 anos (DP=2,9). A média da 

idade paterna foi 30,1 anos (DP=7,4) e da escolaridade, 10,4 anos (DP=2,9). Das 

735 mães contatadas aos 3 meses, 545 estavam em AME (74,1%). Foi observada 

associação entre AME3m e escolaridade paterna (p=0,036). Não houve associação 

entre AME3m e as outras variáveis analisadas (p>0,05). 

Conclusão: A escolaridade paterna é maior entre as crianças que estão em AME 

aos 3 meses. Os outros fatores sociodemográficos não se associaram ao AME aos 

3 meses.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Nutrição da criança; Maternidade

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Silva NM, Waterkemper R, Silva EF, Cordova 

FP, Bonilha ALL. Conhecimento de puérperas sobre amamentação exclusiva. Rev. 

Bras. Enferm. 2014 mar-abr; 67(2):290-5. 

2. Caminha MFC, Serva VB, Arruda IKG, Batista Filho M. Aspectos históricos, 

científicos, socioeconômicos e institucionais do aleitamento materno. Rev. Bras. 

Saúde Mater. Infant. 2010 jan-mar; 10(1):25-37. 

3. Ryan AS, Wenjun Z, Acosta A. Breastfeeding continues to increase into the new 

millennium. Pediatrics. 2002 dec; 110(6):1103-9. 

4. Bernardi JLD, Jordão RE, Barros Filho AA. Fatores associados à duração 

mediana do aleitamento materno em lactentes nascidos em município do estado 

de São Paulo. Rev. Nutr. 2009 nov-dez; 22(6):867-78.
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PO176 - FREQUÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS A AMAMENTAÇÃO NA 

PRIMEIRA HORA DE VIDA

Rocha DS 1; Magalhães EIS 2; Maia DS 3; Bonfim CFA 4; Baptista GM 1; Netto MP 5; 

1 - Universidade Federal da Bahia; 2 - Universidade Federal de Pelotas; 3 - 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia-UESB/SBBq; 4 - Faculdade 

Guanambi; 5 - Universidade Federal de Juiz de Fora; 

Introdução 

A amamentação na primeira hora de vida permite o contato precoce do bebê 

pele a pele com a mãe, sendo fundamental tanto para o sucesso do aleitamento 

materno (AM) como para o binômio mãe-filho. Assim, torna-se importante 

encorajar as mães a amamentarem logo após o parto (1). 

Objetivo 

Avaliar a frequência e fatores associados à amamentação na primeira hora de vida 

em nutrizes assistidas por unidades de saúde (US) de um município do sudoeste 

da Bahia. 

Descrição metodológica 

Estudo transversal, realizado em todas as 21 US da zona urbana de Vitória da 

Conquista - BA. As informações foram obtidas através de um questionário sobre 

características maternas e da criança, práticas de AM e aspectos socioeconômicos 

da família. Utilizando-se o software Stata 12.0, foram realizadas análises descritivas 

e o teste qui-quadrado de Pearson, considerando um nível de significância de 5%. 

Resultados 

Avaliou-se 354 nutrizes, sendo que 72% tinha entre 20 e 34 anos de idade, 87,3% 

viviam com companheiro, e 47,5% tinham ≤ 8 anos de estudo. 

Das entrevistadas, 83,7% realizaram 6 ou mais consultas 

pré-natal, 90% receberam orientação sobre AM no pré-

natal e 88,4% no hospital. A idade mediana das crianças do 

estudo foi de 150 dias, enquanto que a mediana de tempo de AM total e exclusivo 

foi de 120 e 90 dias, respectivamente. A frequência de amamentação na primeira 

hora de vida foi de 64,7%. O recebimento de orientação sobre AM no pré-natal, 

no hospital e experiência prévia de amamentação foram significativamente 

associados à amamentação na primeira hora de vida. 

Conclusão 

Os resultados ressaltam a importância da orientação sobre o AM tanto durante 

o pré-natal como no ambiente hospitalar visando aumentar a prática da 

amamentação na primeira hora de vida. 

Referências: 1. World Health Organization. Baby-friendly hospital initiative: 

revised, updated and expanded for integrated care. Geneva: WHO, 2009.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Recém-Nascido; Saúde Materno-

Infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. World Health Organization. Baby-friendly 

hospital initiative: revised, updated and expanded for integrated care. Geneva: 

WHO, 2009.
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PO177 - GALACTOCELE E AMAMENTAÇÃO NO 8º MÊS , COM RESOLUTIVIDADE

Sarles DSEC 1; Meira CA 1; Matos PVLA 2; Diamantino KS 3; Junior ONA 1; Santos 

VM 1; 

1 - instituto de perinatologia da bahia; 2 - institutode perinatologia da bahia; 3 - 

Universidade salvador. Unifacs; 

Introdução: Apesar dos avanços das últimas décadas relacionadas ao aleitamento 

materno, a falta de habilidade e inexperiência das lactantes, deixam-nas 

vulneráveis as adversidades do processo2. Uma dessas dificuldades apesar 

de incomum é a Galactocele que consiste na formação cística nos ductos 

mamários contendo liquido leitoso, causada pelo bloqueio dos ductos lactíferos, 

podendo causar desconforto e interrupção do aleitamento1. Objetivos: Relatar o 

acompanhamento de uma paciente com galactocele, inicialmente não infectada, e 

a seguir com infecção secundária no curso do oitavo mês do amamentação, onde 

após tratamento o aleitamento foi reestabelecido na mama afetada. Metodologia: 

Estudo descritivo (relato de caso) de galactocele inicialmente diagnosticada 

e tratada como “mastite”. Paciente, 30 anos, GI/PI/A0, amamentando e com 

dieta complementar, apresentando tumoração em mama esquerda há 15 dias do 

atendimento no ambulatório do Banco de Leite Humano (BLH) sem febre e/ou 

mal estar, negando dor espontânea, apenas à palpação. Ao exame: Bom estado 

geral, afebril, mama esquerda com tumoração supra areolar (14h), 8cm, sem 

sinais flogisticos. SD: galactocele (confirmada por ultrassonografia). Realizadas 

duas punções para esvaziamento da mama, a segunda com cultura(+) tratada, 

mantido ordenha manual diária várias vezes por dia. Resultados: Inicialmente 

o lactente rejeitou por completo a mama afetada, sendo 

gradativamente e lentamente retomando o aleitamento 

durante o seguimento. Diferentes posições para 

amamentação foram adotadas. Apesar da interferência de 

outros profissionais indicando a suspensão do AM como resolução, o mesmo 

foi mantido com sucesso. Conclusão: A galactocele é um diagnóstico diferencial 

importante entre ingurgitamento mamário/mastite/abcesso e/ou obstrução 

ductal; o conhecimento desta patologia, o diagnóstico e tratamento precoce 

previne a suspensão da amamentação. O apoio e seguimento continuado dos 

profissionais de saúde e de familiares é fundamental diante das dificuldades no 

manejo da lactação. 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Galactocele; Educação em saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0021-

75572004000700006&script=sci_arttext&tlng=pt 

2. http://www.scielo.br/pdf/%0D/jped/v79n1/v79n1a01.pdf 
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PO179 - I ENCONTRO DA EAAB NO MUNICÍPIO DE BAURU: TROCA DE 

EXPERIÊNCIAS ENTRE AS UNIDADES DE SAÚDE

Panichi MN 1; Tragante V 2; Tanaka LS 3; SAES IP 2; BORMIO CBA 4; PINTO PAO 2; 

1 - Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal de Bauru; 2 - Prefeitura Municipal de 

Bauru; 3 - Prefeitura Municipal de Bauru ; 4 - Prefeitura Municipal de Saúde; 

Introdução: A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) busca qualificar 

processos de trabalho dos profissionais que atuam na atenção primária, 

reforçando/estimulando a promoção do aleitamento materno (AM) e 

alimentação complementar saudável (ACS) para crianças menores de dois anos. 

Objetivos: Incentivar e fortalecer ações de promoção, proteção e apoio ao AM 

e ACS, segundo preconizado pela EAAB, por meio da troca de experiências de 

multiplicadores capacitados das Unidades Básicas de Saúde e das Unidades de 

Saúde da Família no município de Bauru-SP. Metodologia: Foi promovido um 

encontro, organizado pelo Núcleo Operacional do município em parceria com 

o Senac-Bauru, com representantes das Unidades de Saúde (US) capacitadas 

na EAAB para compartilharem as ações em desenvolvimento pactuadas nas 

oficinas de implantação e repactuadas nas reuniões de monitoramento. Após 

exposição sobre a EAAB com fotografias das oficinas, foram iniciadas discussões 

guiadas pelas apresentações dos grupos de representantes das US. Em seguida, 

foi sugerida uma dinâmica intitulada “Colcha de Compromissos” na qual cada 

grupo foi solicitado a expor em retalhos de tecido o significado da EAAB, do 

Encontro e do compromisso assumido de incorporação das ações pactuadas 

em seus processos de trabalho e costurar sua arte aos demais, para confecção 

da “colcha”, com o objetivo de expô-la nas unidades de 

saúde do município como forma de incentivo de adesão 

às propostas. Resultados: Compareceram 89 participantes, 

sendo 49 profissionais da rede básica as apresentações 

foram feitas de forma oral e/ou por meio de slides com textos descritivos, registros 

fotográficos ou exibição de vídeos. Conclusão: O evento abriu um espaço para 

discussão e compartilhamento de experiências das equipes na incorporação 

das ações propostas pela EAAB e foi considerado satisfatório, com 100% de 

avaliações classificando-o como bom ou ótimo. Pretende-se manter frequência 

anual do evento visando a longo prazo, melhora dos índices de AM e ACS e a 

qualidade de vida da população.

Referências: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Estratégia 

Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar 

Saudável no Sistema Único de Saúde: manual de implementação / Ministério da 

Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília : Ministério da Saúde, 2015.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Alimentação complementar saudável; 

Unidades de Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno 

e Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde: manual de 

implementação / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília : 

Ministério da Saúde, 2015.
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PO180 - IMPACTO DOS ASPECTOS INSTITUCIONAIS NO ALEITAMENTO MATERNO 

E ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM MULHERES TRABALHADORAS: 

UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

Nardi AL 1; do Espírito Santo LC 1; von Frankenberg AD 2; Franzosi OS 3; 

1 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2 - Universidade Federal de Ciências 

da Saúde de Porto Alegre; 3 - Hospital de Clínicas de Porto Alegre; 

Introdução: A amamentação é considerada o método ideal de alimentação no início 

da vida, porém tem baixa prevalência mundial, sendo o trabalho materno um dos 

obstáculos para a continuidade dessa prática. Objetivo: Revisar sistematicamente 

estudos que avaliaram a associação entre aspectos institucionais e aleitamento 

materno e aleitamento materno exclusivo em mulheres trabalhadoras. Métodos: 

Foi realizada uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados PubMed, 

LILACS e SciELO, até junho de 2016 (termos de indexação: breastfeeding, 

workplace e observational study). Resultados: O regime de trabalho foi analisado 

em 11 estudos, sendo que seis demonstraram associação negativa entre trabalho 

em tempo integral e aleitamento materno, quando comparado ao trabalho em 

tempo parcial ou não retorno ao trabalho. Um desses seis estudos também 

demonstrou associação negativa entre trabalho em tempo parcial e aleitamento 

materno quando comparado ao não retorno ao trabalho. Os cinco demais estudos 

não encontraram associação significativa. O tempo de retorno ao trabalho após o 

parto foi analisado em 12 estudos, sendo que cinco demonstraram que as mulheres 

que retornaram ao trabalho amamentaram menos quando comparadas às mulheres 

que não retornaram, cinco constataram que as mulheres que retornam mais 

precocemente ao trabalho amamentaram menos do que as 

que retornaram tardiamente e um estudo demonstrou que o 

maior tempo para retornar ao trabalho relacionou-se com a 

interrupção do aleitamento materno. Apenas um estudo não 

mostrou associação significativa. A sala de apoio à amamentação foi analisada 

em cinco artigos, sendo que todos demonstraram que a disponibilidade desse 

recurso tem associação positiva com a amamentação. Conclusão: Intervenções 

simples no local de trabalho e algumas mudanças na política da empresa 

direcionadas ao incentivo da amamentação podem influenciar positivamente a 

continuidade dessa prática após as mães retornarem ao trabalho.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Local de Trabalho; Trabalho Feminino

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Ministério da Saúde (Brasil), Secretaria 

de Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. II 

Pesquisa de prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito 

Federal. Brasília: Ministério da Saúde; 2009. 

2. Silva CA, Davim RMB. Mulher trabalhadora e fatores que interferem na 

amamentação: revisão integrativa. Rev. RENE 2012;13: 1208-17. 

3. Wells GA, Shea B, O’Connell D, Welch V, Losos M, Tugwell P. The Newcastle-

Ottawa Scale (NOS) for assessing the quality of non randomised studies in 

meta-analyses [Internet]. Ottawa, ON: Ottawa Hospital Research Institute; 

2011[acesso em 10 Mai 2016]. Disponível em: http://www.ohri.ca/programs/

clinical_epidemiology/oxford.asp. 

4. Moher D, Liberati A, Tetzlaff J, Altman DG; PRISMA Group. Reprint-preferred 

reporting items for systematic reviews and meta-analyses: the PRISMA statement. 

Phys. Ther. 2009;89:873-880.
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PO181 - IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA NA REDE 

BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE EMBU DAS ARTES.

Relvas, GRB 1; Venancio, SI 2; 

1 - Programa de Pós Graduação em Nutrição em Saúde Pública da Faculdade de 

Saúde Pública / Universidade de São Paulo.; 2 - Instituto de Saúde de São Paulo; 

INTRODUÇÃO: A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), baseada na 

educação crítico-reflexiva, objetiva qualificar ações de promoção da amamentação 

e alimentação complementar (AC) aprimorando as competências e habilidades 

dos profissionais de saúde da Atenção Básica. Em 2015, o município de Embu das 

Artes iniciou a implantação da EAAB com a realização de oficinas de trabalho 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). As equipes de saúde ao cumprirem os 

critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde podem ser certificadas na 

EAAB. A certificação trata-se de uma etapa normativa utilizada pelo Ministério 

da Saúde como um indicador de implementação da EAAB, além de funcionar 

como mecanismo de reconhecimento do trabalho e motivação para as equipes. 

OBJETIVO: caracterizar as UBS de Embu das Artes segundo o cumprimento dos 

critérios de certificação na EAAB. METODOLOGIA: Estudo transversal. Os dados 

foram obtidos por meio do preenchimento de um questionário auto aplicado pelos 

gerentes das 13 UBS urbanas do município em agosto de 2015 após a realização 

das primeiras oficinas de trabalho. RESULTADOS: Obteve-se informações acerca 

de 5 dos 6 critérios de certificação bem como percentual de cumprimento para 

cada critério: 1) desenvolvimento de ações sistemáticas para promoção da 

amamentação e AC: 92% para amamentação e 61,5% para AC; 2) monitoramento 

dos indicadores de amamentação e AC: 15% realizavam 

plenamente; 3) dispor de instrumento de organização da 

atenção: 69% para amamentação e 54% para AC; 4) cumprir 

a legislação brasileira de comercialização de alimentos 

infantis: 38,5% responderam positivamente e os demais “não” ou “não sabe”; 

5) cumprir pelo menos 1 ação pactuada no plano de ação: 46%. CONCLUSÃO: 

Observou-se que as UBS ainda não cumprem plenamente todos os critérios de 

certificação exigidos, demonstrando fragilidades no processo de implementação 

da EAAB. Dessa forma, evidenciou-se a necessidade de fortalecimento das ações 

de promoção da amamentação e AC no município.

Referências: 1) BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde: manual de implementação; 

Brasília: Ministério da Saúde; 2015.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Alimentação Complementar; Capacitação de 

Recursos Humanos em Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1) BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno 

e Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde: manual de 

implementação; Brasília: Ministério da Saúde; 2015.
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PO182 - IMPLEMENTAÇÃO DA SALA DE APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO 

NA ELETROSUL

Lino MM 1; Veríssimo ACG 1; Nascimento MB 1; Cassol OA 2; 

1 - Eletrosul Centrais Elétricas SA; 2 - Eletrosul Centrais Elétricas; 

Introdução: Para a mulher trabalhadora, o retorno às atividades laborais após o 

término do período da licença maternidade pode ser um fator de interrupção do 

aleitamento materno, mesmo que o bebê ainda esteja em período de aleitamento 

exclusivo. Por entender a importância da continuidade do aleitamento materno e 

apoiar as mães trabalhadoras da empresa neste processo, a Eletrosul implementou 

a Sala de Apoio ao Aleitamento Materno. 

Objetivo: Relatar a experiência da implementação da Sala de Apoio ao Aleitamento 

Materno em uma empresa de energia elétrica brasileira. 

Metodologia: Trata-se de um Estudo de Caso, no qual será descrito como se deu 

a implementação de uma sala de apoio ao aleitamento materno em uma empresa 

de energia elétrica brasileira. A Eletrosul é uma empresa pública de capital misto 

vinculada ao Ministério de Minas e Energia. A Sede, localizada no município de 

Florianópolis/SC, conta com 129 mulheres com idade entre 18 e 45 anos, tendo 

sido crescente o número de trabalhadoras que se propõem à maternidade. 

Resultados: Em novembro de 2015 foi inaugurada a Sala de Apoio ao Aleitamento 

Materno da Eletrosul, sendo a primeira sala certificada pelo Ministério da Saúde 

em Santa Catarina. Trata-se de um espaço privativo e tranqüilo à mulher com 

os materiais necessários para realizar a ordenha. O uso do espaço também 

está disponível para outras mulheres não-empregadas que se encontrem nas 

instalações e precisam amamentar seu bebê ou realizar a 

coleta de leite. 

Conclusões: Desde a inauguração, a Sala foi utilizada por 

usuárias que fizeram usos regulares ou pontuais. O uso do espaço representa a 

sua importância na realidade dessas mulheres, que tem a oportunidade de darem 

continuidade ao aleitamento materno com o apoio da empresa. Espera-se que a 

implementação deste espaço possa servir de exemplo para que outras empresas 

também adotem tal iniciativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Banco de leite de empresa. ; Aleitamento materno. ; Saúde 

do trabalhador.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Eletrosul Centrais Elétricas. Destaque: 

Inaugurada sala de apoio à amamentação certificada pelo Ministério da Saúde 

[Internet]. Florianópolis: 2015. [Acesso em 10 de agosto 2016]. Disponível 

em: http://www.eletrosul.gov.br/destaque/inaugurada-sala-de-apoio-agrave-

amamentacao-certificada-pelo-ministerio-da-saude
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PO183 - IMPORTANCIA DE LA ORIENTACION SOBRE LACTANCIA MATERNA 

EXCLUSIVA A LAS MADRES GESTANTES Y MADRES QUE DAN DE LACTAR

ASSONI, M.A.S. 1; GALVEZ, L.M.F. 2; AMARAL, A.C.B.A. 1; LEITE, J.S. 1; 

1 - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA E UNIVERSIDADE DA 

CIDADE DE SÃO PAULO; 2 - ENFERMEIRA; 

La lactancia materna exclusiva es el principal alimento para el recién nacido debido 

a los excelente nutrientes que proporcionan para el crecimiento y desarrollo sano 

de las niñas y los niños1,2 en el Perú es por ello que se llevó a cabo el presente 

trabajo de investigación sobre “IMPORTANCIA DE LA ORIENTACION SOBRE 

LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA A LAS MADRES GESTANTES Y MADRES QUE 

DAN DE LACTAR”, tuvo por finalidad determinar la importancia de la orientación 

sobre lactancia materna exclusiva a las madres gestantes y a las que están dando 

de lactar a sus niños menores de 6 meses en la comunidad de Occobamba, Distrito 

de Marangani, Provincia de Canchis, Departamento del Cusco, 2016. El tipo de 

estudio que se aplico fue descriptivo y transversal, la población de 55 madres 

en general, la muestra fue la misma, la técnica utilizada fue de observación. Los 

resultados fueron que dentro de las madres gestantes, un 80% de estas tuvieron 

una adecuada orientación sobre lactancia materna exclusiva, las cuales lo 

demostraban en la práctica después de dar a luz a su recién nacido, en tanto un 20 

% de estas, aun presentaban el apego a su cultura y a sus costumbres y no tenían 

una buena técnica de amamantamiento ni tampoco se les daba leche materna, 

sino más bien complementaban con mates o sopas u otras leches en tarro; con 

referencia a las madres que ya estaban dando de lactar a sus niños, un 90% 

tuvieron una adecuada orientación sobre lactancia materna 

exclusiva, ya que así lo demostraron durante la observación, 

mientras que un 10 % de estas madres demostraron que 

no les interesa y continúan con lo que dice su costumbre o 

tradición3. 

PALAVRAS-CHAVE: lactancia materna; orientación; licenciada

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. LEXUS DICCIONARIO ENCICLOPEDICO 

ILUSTRADO. “Lactancia maternal”, Edición 2000. Editorial Ateneo. Vol. 3. Pág. 

520-802. 

2. ANONIMO. “Protección de la Lactancia Materna Exclusiva en el Perú”. Who.

int. julio 2013. . Disponible en línea web. http://www.who.int/features/2013/peru_

breastfeeding/es/ 

3. NDP. “Perú ocupa primer lugar en lactancia materna en América Latina”. 

Andina del Perú para el mundo. 27 Agosto del 2014. Disponible en línea web. 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-peru-ocupa-primer-lugar-lactancia-

materna-america-latina-520718.aspx 
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Ichisato S M T. Revisitando o desmame precoce através de recortes da história. 

Rev. Latino-Am. Enfermagem, Jul 2002; 10(4): 578-585. 

Faleiros J J. Avaliação do impacto de um programa de puericultura na promoção 

da amamentação exclusiva. Cad. Saúde Pública 2005 Apr; 21( 2): 482-489. 

Cadona, E. A produção da maternidade nos discursos de incentivo à amamentação. 

Rev. Estud. Fem., Aug. 2014, 22 (2): 477-499.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento; amamentação; materno

PO184 - IMPORTÂNCIA DA ORIENTAÇÃO COMO INCENTIVO E MANUTENÇÃO 

DO ALEITAMENTO MATERNO

Pires BS 1; Robledo HH 1; 

1 - Faculdade de Medicina da Universidade de Mogi das Cruzes; 

Introdução: O assunto aleitamento materno permeia toda a história, com momentos 

de incentivo e desestímulo. É de domínio geral, o conhecimento sobre a importância 

do leite e seus benefícios, no entanto, ainda há barreiras de diversas naturezas 

que influenciam a concretização do ato. Objetivo: Investigar se a orientação 

sobre aleitamento materno aumenta o tempo de amamentação e se impede o 

desmame precoce. Metodologia: 1320 mulheres responderam questionário, antes 

e após conclusão do curso sobre orientações a respeito do aleitamento materno. 

Resultados e Discussão: A orientação impactou na manutenção da amamentação 

uma vez que, inicialmente, apenas 10,4% amamentariam até 120 dias, e após o 

curso, aumentou para 69,3%. Um outro dado importante, é que familiares mais 

próximos influenciam na decisão da mulher. Não só isso, profissionais da saúde 

não tem investido tempo na comunicação de informações, fortalecendo medos 

e anseios dessas mulheres. Conclusão: A mãe tem interesse na manutenção da 

amamentação, mas a falta de apoio, orientação e incentivo se transformam em 

barreiras somadas à cobrança social que tende a reduzir o papel feminino a 

apenas de mulher reprodutora. 

Referência: 

Brasil. Ministério da Saúde e Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. Ações 

Integradas de Promoção da Criança. Política Nacional de Incentivo ao Aleitamento 

Materno. Brasília, DF; 1981. 

Brasil, 2009 – Ministério da Saúde – Saúde da Criança: 

Nutrição Infantil. Aleitamento Materno e Alimentação 

complementar. Caderno de atenção básica, nº23 
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PO185 - INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EM SALA DE ESPERA DE UMA 

USF DA ZONA RURAL: RELATO DE EXPERIÊNCIA

SANTOS APN 1; MUNARI MS 1; 

1 - ESCOLA GHC; 

Introdução: O leite materno é o melhor alimento para o bebê nos primeiros anos 

de vida, pois promove maior interação entre mãe e filho, menor mortalidade por 

doenças infecciosas e diminui o risco de alergias. As atividades de educação 

em saúde representam grandes potencialidades educativas2. Na sala de espera 

dos serviços de saúde é possível realizar ações de promoção e incentivo ao 

Aleitamento Materno (AM), pois se configura como um espaço de acesso de 

todos. Objetivo: Sensibilizar usuários de uma Unidade de Saúde da Família 

(USF), sobre os benefícios do AM, através da Educação em Saúde em sala de 

espera. Métodos: Trata-se de um relato de experiência de ação realizada em 

sala de espera, por Nutricionista e Enfermeira Residentes em uma USF da Zona 

Rural de um município da Região Metropolitana de Porto Alegre. A atividade 

ocorreu diariamente durante a Semana de AM, antecedendo os atendimentos dos 

usuários. A abordagem sobre AM se deu através de aconselhamentos, vídeos e 

mural de informações sobre o tema. Resultados: A intervenção propiciou maior 

sensibilização e acesso a informações sobre AM aos usuários que procuraram o 

serviço naquela semana, uma vez que, grande parte das ações sobre esse tema 

são focadas e direcionadas as gestantes. Conclusão: Ações educativas em sala 

de espera reconfiguram esse momento em um espaço de promoção da saúde 

através de trocas de saberes entre profissionais e usuários do serviço.

Referências: 1. Brasil. Fundação Oswaldo Cruz. Dicionário da 

Educação Profissional em Saúde. Rio de Janeiro.2008 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: 

aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – 

Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 184 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica ; n. 

23)

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; SaúdePública; Educação em Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Fundação Oswaldo Cruz. Dicionário 

da Educação Profissional em Saúde. Rio de Janeiro.2008 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação 

complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 

184 p. : il. – (Cadernos de Atenção Básica ; n. 23) 
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PO186 - INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS

ROCHA DK 1; SONTOS R 1; TOMASI YT 1; 

1 - Prefeitura Municipal de Florianópolis; 

Introdução 

O aleitamento materno é uma estratégia natural de vínculo entre mãe e bebê, 

entretanto, sua implementação constitui desafio para o Sistema Único de Saúde 

(SUS) (BRASIL, 2009). Neste sentido, o Centro de Saúde Barra da Lagoa/

Florianópolis (SC), conta com a Residência Médica e Multiprofissional em Saúde 

da Família que atuam engajados na tentativa de orientar acerca da importância 

do aleitamento materno. 

Objetivos 

Orientar e incentivar o aleitamento materno à população atendida no Centro de 

Saúde Barra da Lagoa. 

Método 

Na busca pelo incentivo à amamentação, durante o ano de 2015 as residentes 

atuaram em diferentes estratégias: mural destinado à informações acerca da 

importância e benefícios de amamentação, “Cantinho da Amamentação”, Grupo 

de Saúde Bucal para Bebês. 

Experiências positivas de incentivo ao aleitamento materno na Atenção Básica 

Cantinho da amamentação: Espaço reservado para as mães que frequentam 

o Centro de Saúde, objetiva estimular o aleitamento materno e proporcionar 

maior conforto e tranquilidade para as mães durante o período que aguardam 

atendimento. 

Mural de Saúde: Destina-se fornecer informações confiáveis, 

de fácil acesso e de forma visual, abordando itens como a 

fisiologia da lactação, os benefícios da amamentação para 

mãe e bebê, assim como os mitos que envolvem este processo. 

Grupo de bebês e crianças em saúde bucal: Encontro semanal que acolhe 

mães com seus filhos entre 1 mês e 3 ano, oferecendo orientações quanto à 

amamentação e alimentação complementar, exame clínico e orientações acerca 

da higiene bucal das crianças. 

Resultados 

As atividades desenvolvidas tem demostrado ampliação da compreensão das 

famílias acerca da importância e benefícios do aleitamento materno. 

Conclusão 

Diferentes estudos mostram que mães orientadas da maneira correta nos serviços 

de saúde amamentam melhor e durante mais tempo (Brasília, 2007). O Centro de 

Saúde Barra da Lagoa visa não apenas orientar as mães, mais também ajudá-las 

durante todo o processo. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Atenção Primária à Saúde ; Promoção 

da Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição 

infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: Ministério da 

Saúde; 2009. 112 p.  Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. 

Promovendo o Aleitamento Materno, 2ª edição, revisada. Brasília: Ministério da 

Saúde; 2007. 18 p. 
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PO187 - INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A CAPACITAÇÃO DAS GESTANTES PARA O 

PERÍODO DA AMAMENTAÇÃO

Peixinho BLH 1; Silva LF 1; Costa MCB 1; Brandão SC 1; Araújo MGRC 1; Macêdo CC 1; 

1 - Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri; 

Introdução: Devido aos inúmeros benefícios do aleitamento materno exclusivo, 

é importante que durante o período da amamentação a mulher se sinta bem e 

mais segura em relação a si mesma e a este momento de sua vida. Objetivo: 

Relatar a importância da orientação e do apoio às mães para que estas persistam 

com o aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros meses de vida 

do bebê. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência das ações realizadas 

pelo “Projeto Amigos do Peito: fortalecendo a promoção, proteção e apoio 

ao aleitamento materno”, um projeto de extensão que defende a prática da 

amamentação e atua em uma Unidade Básica de Saúde localizada no município de 

Barbalha, Ceará. As atividades realizadas consistiram em conversas com gestantes 

sobre o aleitamento materno, usando-se uma estratégia lúdica de ensino, onde 

foram entregues papeis contendo uma afirmação sobre a amamentação às 

mães e estas, então, expressaram sua opinião sobre a afirmativa sorteada. Ao 

final, o acadêmico moderador explicava a afirmação e esclarecia as dúvidas, 

respeitando os conhecimentos prévios e as culturas. Ademais, foram fornecidas 

dicas de posicionamento do bebê no seio e cuidados com as mamas. Resultados: 

29 gestantes foram aconselhadas, demonstrando interesse em persistirem com a 

amamentação. Observa-se que para estas, foi um espaço de exposição de dúvidas, 

onde a troca de experiências promoveu aprendizados. 

Já para as discentes, as reuniões favoreceram a vivência 

profissional pela responsabilidade de organização das 

atividades e da liderança de um grupo. Conclusão: É 

fundamental desenvolver desde o início da gestação ações de promoção à 

amamentação. As mães que são orientadas e apoiadas demonstram segurança e 

apresentam maiores chances de persistirem com o aleitamento materno exclusivo 

durante seis meses. Com esta atividade, o Projeto obteve uma maior aproximação 

da comunidade, proporcionando certa autonomia às gestantes, colocando em 

prática a Educação em Saúde.

Referências: Rocci Eliana, Fernandes Rosa Aurea Quintella. Dificuldades no 

aleitamento materno e influência no desmame precoce. Rev. bras. enferm. 

[Internet]. 2014 Fev [citado 2016 Ago 02] ; 67( 1 ): 22-27. Disponível em: http://www.

scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-71672014000100022&lng=pt.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária; Aleitamento Materno Exclusivo; Educação 

em Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Rocci Eliana, Fernandes Rosa Aurea Quintella. 

Dificuldades no aleitamento materno e influência no desmame precoce. 

Rev. bras. enferm. [Internet]. 2014 Fev [citado 2016 Ago 02] ; 67( 1 ): 22-27. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672014000100022&lng=pt.
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PO188 - INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO NO PRÉ-NATAL: RELATO 

DE EXPERIÊNCIA DE ENFERMEIRAS RESIDENTES DA ATENÇÃO MATERNO – 

INFANTIL E OBSTETRÍCIA

Dall Aqua CB 1; Silva IS 1; Silva BG 1; 

1 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO; 

Introdução: Os benefícios do aleitamento materno são de grande relevância, tanto 

para a saúde da criança, quanto para a saúde da mulher (1). Segundo o Ministério 

da Saúde (2), a promoção da amamentação na gestação é benéfica e o pré-natal 

é um excelente momento para esse incentivo. Objetivos: Relatar a vivência de 

campo das residentes de Enfermagem durante as consultas de pré-natal na saúde 

comunitária do município de Porto Alegre-RS. Métodos: Nos encontros com as 

usuárias, foi questionado conhecimentos sobre o aleitamento materno e a partir 

disso, criou-se uma abordagem construtiva, oferecimento de ajuda para dúvidas, 

fazendo com que a gestante planejasse, tomasse decisões e se fortalecesse para 

lidar com a amamentação, aumentando sua confiança. Resultados: Nas consultas 

foram trazidos relatos de falta de apoio no aleitamento e intercorrências mamárias 

vivenciadas. Para primigestas, foram trazidos relatos de medo e insegurança no 

estabelecimento da amamentação e desconhecimento dos benefícios dessa 

prática, bem como o tempo recomendado para realizá-la de forma exclusiva e 

complementada. As gestantes foram acolhidas de acordo com suas demandas 

e apoiadas conforme realidade condizente. Aconselhou-se o manejo clínico de 

possíveis intercorrências mamárias como fissuras e ingurgitamento mamário; 

reforçou-se a importância da presença de um acompanhante durante as consultas 

para formação de rede de apoio; e realizou-se atividades 

em grupo para troca de experiências e novos aprendizados. 

Conclusão: As atividades de incentivo ao aleitamento 

materno no pré-natal proporcionaram o empoderamento 

das mulheres na amamentação. E o pré-natal tornou-se oportuno para tais 

atividades, pois, a mulher encontra-se mais receptiva a novas descobertas. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Incentivo; Aconselhamento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referências 

1. SANTIAGO et al, L. B. Manual de Aleitamento Materno. Sociedade Brasileira de 

Pediatria. Barueri, SP: Manoele, 2013. 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da 

criança: nutrição infantil aleitamento materno e alimentação complementar. 

Cadernos de Atenção Básica, n. 23. Brasília, DF, 2015
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PO189 - INDICADORES DE ESTRUTURA E PROCESSO PARA AVALIAR A 

QUALIDADE ASSISTENCIAL EM ALEITAMENTO MATERNO

Diaz CMG 1; Abrão ACV 2; 

1 - Centro Universitário Franciscano (UNIFRA) e Hospital Universitário de Santa 

Maria - RS (HUSM); 2 - Universidade Federal de São Paulo; 

Essa tese aborda a temática da gestão em aleitamento materno, apresentando 

como objetivo geral, construir indicadores de estrutura e processo para avaliar a 

qualidade assistencial em aleitamento materno, na área hospitalar. E, específicos, 

elaborar um instrumento de avaliação da qualidade assistencial em aleitamento 

materno, na área hospitalar; validar o conteúdo desse instrumento, por meio da 

Técnica de Delphi; organizar um manual operacional para mensurar a qualidade 

assistencial. Pesquisa descritiva metodológica quantitativa, aprovada pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), parecer 

288.454, em 29/05/2013. Para a elaboração do instrumento foram identificados 

os fatores e práticas que repercutem positivamente ou não, na amamentação. 

Estas variáveis importantes para o cuidado de enfermagem oferecido à nutriz 

e ao recém-nascido foram pautadas na revisão de literatura científica nacional 

e internacional, dos últimos dez anos, bem como a experiência e vivências da 

pesquisadora. A validação de conteúdo do instrumento, por meio da Técnica 

de Delphi, foi realizada em dois ciclos por especialistas em amamentação. Dos 

trinta convidados, dezesseis profissionais devolveram o instrumento preenchido, 

confirmando a estatística de aproximadamente 50% no primeiro ciclo e treze 

avaliadores no segundo ciclo. O grau de concordância ou discordância com a 

opinião expressa pela declaração ocorreu por meio da 

escala psicométrica tipo LIKERT. O consenso favorável 

foi de 80%, porém o percentual de concordância de 75% 

foi revisto por meio das sugestões e/ou comentários dos 

especialistas, agrupados e analisados para serem incorporadas ao instrumento. 

Entre as observações aceitas estão a inclusão de referências, o acréscimo ou 

alteração de palavras nas frases; readequação do cálculo de pessoal, dentre 

outras. O Manual Operacional contém oito indicadores assistenciais de estrutura e 

oito, de processo, pautados no modelo Donabediano. Conclui-se que este estudo 

contribui para melhoria das práticas assistenciais relacionadas ao aleitamento 

materno.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; indicadores de qualidade em 

assistência à saúde; enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Alexandre NMC, Coluci MZO. Validade de 

conteúdo nos processos de construção e adaptação de instrumentos de medidas. 

Ciênc. saúde coletiva [Internet]. 2011 July [cited 2016 Aug 02] ; 16(7): 3061-3068. 

Donabedian, A. Basic approaches to assessment: structure, process and outcome. 

In: Explorations in Quality Assessment and Monitoring (A. Donabedian), vol. I, pp. 

77-125, Ann Arbor, Michigan: Health Adiministration Press. 

Figueredo SF, Mattar MJG, Abrão ACFV. Iniciativa Hospital Amigo da Criança: 

uma política de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. Acta paul. 

enferm. [Internet]. 2012 [cited 2016 Aug 02] ; 25( 3 ): 459-463. 

Polit DF, Beck CT, Hungler BP. Fundamentos de pesquisa em enfermagem: 

métodos, avaliação e utilização. 7th ed. Porto Alegre: Artmed; 2011. p. 406-26. 
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PO190 - INFLUENCIA DA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL NA DURAÇÃO DO 

ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO.

Azevedo LHB 1; Britto LF 1; Vasconcelos IN 1; Oliveira MK 2; Rodrigues IRC 1; 

Azevedo DV 1; 

1 - Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde Materno Infantil. Universidade Estadual 

do Ceará; 2 - Escola de Saúde Pública do Ceara; 

Nos seis primeiros meses, a criança deve receber, exclusivamente, leite materno, 

pois é um alimento completo, protege contra a incidência e a gravidade de 

diversas infecções neonatais e infantis1,2. Na promoção do aleitamento materno, 

todas as categorias de profissionais de saúde tem importante papel3. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a influencia da orientação profissional na 

duração do aleitamento materno exclusivo em crianças. 

O estudo foi do tipo transversal, realizado em uma Unidade de Atenção Primária 

em Saúde da cidade de Fortaleza, Ceará. A amostra foi de conveniência 

composta por todas as crianças menores de dois anos inscritas na unidade e que 

compareceram à mesma, acompanhadas do responsável pela alimentação nos 

meses de coleta dos dados, totalizando 145 crianças. Foi aplicado um instrumento 

semiestruturado às mães/cuidadores na sala de espera da unidade de saúde para 

consultas de puericultura e pediatria. As variáveis analisadas em relação à criança 

foram: idade, sexo, história de aleitamento materno; e à mãe: idade, escolaridade 

e recebimento de orientações por parte dos profissionais de saúde. Os dados 

foram analisados pelo programa Stata 10.0, com significância de 5%. Foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em pesquisa da Universidade Estadual do Ceará, protocolo 

n° 58032 e todos os participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre Esclarecido. 

O sexo feminino predominou entre as crianças (53,8%) que 

apresentaram idade mediana de sete meses, variando de 1 a 

23 meses. Entre suas mães/cuidadores, a média de idade foi de 28,9 (± 9,5 anos), 

a maioria (71%) possuía mais de oito anos de estudo e 58,6 % haviam recebido 

orientações sobre alimentação da criança. A frequência de aleitamento exclusivo 

até seis meses foi maior quando houve orientações de profissionais da saúde (p 

= 0,011). 

A partir do resultado ressalta-se a importância de orientação profissional durante 

a amamentação. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Papel profissional; Lactente

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil, aleitamento 

materno e alimentação complementar. Brasília, DF, 2009. 

2. Almeida, JAG. Composição e síntese do leite humano. In: Santos Jr. LA. A mama 

no ciclo gravídico-puerperal. São Paulo: Atheneu; 2000. p. 101-104. 

3. Almeida JM, Ued FV, Luz SAB. Apoio ao aleitamento materno pelos profissionais 

de saúde: revisão integrativa da literatura. Rev Paul Pediatr. 2015; 33(3): 355-62. 
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PO191 - INFLUÊNCIA DA DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NO TIPO DE 

ESPAÇAMENTO DO ARCO DENTÁRIO EM CRIANÇAS COM DENTIÇÃO DECÍDUA 

COMPLETA

Deus VF 1; Silva FC 1; Gomes E 1; Giugliani ERJ 1; 

1 - Universidade Federal do Rio Grane do Sul (UFRGS); 

Introdução: O aleitamento materno (AM) atua na promoção do crescimento e 

desenvolvimento das arcadas dentárias, protegendo contra má oclusão. Crianças 

portadoras de arco dentário tipo II de Baume (ausência de diastemas fisiológicos 

na região anterior dos arcos na dentição decídua) possuem maior chance de 

ocorrência de apinhamentos dentários. Objetivo: Verificar a associação entre 

duração da amamentação e ocorrência de espaçamento de arco dentário tipo 

II em crianças com dentição decídua completa. Métodos: Estudo transversal 

aninhado a uma coorte contemporânea, em que foram acompanhadas 153 

crianças com peso de nascimento > 2.500 g, desde o nascimento até a idade de 

3 a 5 anos, nascidas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, RS. O desfecho do 

estudo, ou seja, espaçamento de arco dentário do tipo II, foi avaliado quando as 

crianças tinham entre 3 e 5 anos de idade por uma cirurgiã-dentista, por meio 

de avaliação clínica odontológica e entrevista com as mães para obtenção de 

informações relativas à duração da amamentação e hábitos orais da criança. Essas 

informações também foram coletadas prospectivamente aos 7, 30, 60, 120 e 180 

dias de vida das crianças. Utilizou-se regressão logística para testar a associação 

entre duração do aleitamento materno, em meses, e ocorrência de espaçamento 

de arco dentário tipo II, ajustada para uso de mamadeira e de chupeta e sucção 

digital. Resultados: A ocorrência de espaçamento do arco 

dentário tipo II mostrou-se inversamente associada à 

duração do AM, independentemente do uso de outros tipos 

de sucção oral. A chance dessa condição diminuía 2% para 

cada mês de amamentação (Razão de Prevalência Ajustada – RPa = 0,98; IC 

95%: 0,97-0,99). Conclusão: O AM tem efeito positivo no desenvolvimento de 

diastemas fisiológicos nos arcos dentários, com efeito dose-resposta, ou seja, 

quanto maior a duração do aleitamento materno, maior a proteção contra arco 

dentário tipo II.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Arco Dental; Oclusão Dentária
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PO192 - INFLUÊNCIA DA VIA DE PARTO NO ALEITAMENTO MATERNO

Arruda GT 1; Weschenfelder AJ 1; Barreto SC 1; Morin VL 1; Braz MM 1; Pivetta HMF 

1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: A proporção de cesarianas, na região Sul, é maior que a nacional, 

alcançando 60,1%.1 A cesariana pode provocar demora na apojadura, aumentando 

a chance do recém-nascido precisar de outra fonte de alimento,2 interferindo 

no sucesso no aleitamento materno exclusivo (AME).3 Objetivo: Comparar os 

fatores sociodemográficos e amamentação na primeira hora de vida em mulheres 

com diferentes vias de parto. Metodologia: Pesquisa quantitativa transversal, 

exploratória e descritiva. Foram realizadas entrevistas com mães de crianças de 

0 a 2 anos de Santa Maria, RS com questionário elaborado pelos pesquisadores. 

Foram explorados dados relacionados às características sociodemográficas, via 

de parto e amamentação na primeira hora de vida. A análise dos dados envolveu 

procedimentos de estatística descritiva e análises bivariadas. Resultados: 

Participaram 905 mulheres, sendo 36,9% submetidas a parto normal, com 

média de idade de 26,51±7,45 anos, e 63,1% à cesárea, com média de idade de 

29,27±6,55 anos. A maioria das mulheres que realizaram parto normal eram de cor 

branca (62,87%), em união estável (37,13%), com ensino fundamental (52,99%), 

pertencentes à classe social C1 (34,13%) e residentes na área urbana (96,11%). O 

grupo cesárea constituiu-se de mulheres brancas (76,88%), casadas (55,34%), 

com ensino médio (39,05%), de classe B2 (32,22%) e residentes na área urbana 

(95,27%). A análise dos dados demonstrou diferença estatisticamente significativa 

para a idade, cor, escolaridade e classe social (p≤0,0001). 

Observou-se relação entre a via de parto e a amamentação 

na primeira hora de vida (p=0,001), o que refletiu maior 

número de bebês sendo amamentados na primeira hora 

entre as mães que realizaram parto normal (79,34%). Conclusão: Observou-

se uma taxa de cesariana maior que na região Sul, e que esta influenciou a 

amamentação na primeira hora de vida. É importante que o profissional de saúde 

promova o aleitamento materno, independente da via de parto, e reflita sobre as 

indicações da cesariana.

PALAVRAS-CHAVE: parto; aleitamento materno; promoção da saúde
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PO193 - INFLUÊNCIA DAS PRÁTICAS DE INCENTIVO E APOIO AO ALEITAMENTO 

MATERNO EM MATERNIDADES NO GRAU DE SATISFAÇÃO DA MULHER COM A 

AMAMENTAÇÃO NO PRIMEIRO MÊS DE VIDA.

Bizon AL 1; Avilla JC 1; Senna AFK 2; Martins ACM 3; Giugliani C 4; Giugliani ERJ 5; 

1 - Programa de Pós Graduação Saúde da Criança e do Adolescente. Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul; 2 - Programa de Pós Graduação Saúde da Criança e 

do Adolescente; 3 - Programa de Pós Graduação em Epidemiologia. Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul; 4 - Departamento de Medicina Social da Faculdade 

de Medicina da UFRGS; 5 - Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina 

da UFRGS; 

Introdução: É consenso que ações de incentivo e apoio ao aleitamento materno 

(AM) nas maternidades favorecem essa prática; no entanto, nunca se estudou 

a sua influência na satisfação materna com a amamentação. Objetivo: Avaliar a 

associação entre práticas de incentivo e apoio ao AM nas maternidades e satisfação 

das mulheres com a amamentação ao final do primeiro mês de vida do bebê. 

Metodologia: Estudo transversal aninhado a uma coorte, realizado com mulheres 

que tiveram parto em uma maternidade pública e outra privada em Porto Alegre, 

RS. Foram selecionadas aleatoriamente aquelas que tiveram recém-nascidos, a 

termo, não gemelares e sem intercorrências neonatais. Trinta dias após o parto, 

as mulheres foram entrevistadas em seus domicílios. As práticas analisadas 

foram contato pele a pele, AM na primeira hora de vida, orientação sobre AM no 

alojamento conjunto e alta hospitalar em AM exclusivo (AME). A satisfação com 

a amamentação foi avaliada por meio da pergunta: “Como você está se sentindo 

com relação à amamentação?” Para testar as associações 

entre as quatro variáveis e estar muito satisfeita com a 

amamentação, empregou-se Regressão de Poisson ajustada 

para paridade, anos de estudo, idade materna e tipo de 

hospital. Resultados Preliminares: Até o momento foram analisadas 226 mulheres 

(75,3% da amostra total prevista). A satisfação com a amamentação foi alta, 

com 45,1% das puérperas se declarando muito satisfeitas. A única prática que se 

mostrou associada a estar muito satisfeita com a amamentação foi ter saído da 

maternidade em AME (RP=1,73 IC95%(1,081-2,778). Conclusão: Entre as práticas 

de incentivo e apoio à amamentação realizadas em maternidades, resultados 

preliminares apontam que estar amamentando exclusivamente na alta hospitalar 

é o fator que mais influi na satisfação da mulher com a amamentação ao final 

do primeiro mês de vida. Esse achado reforça a importância de não oferecer 

fórmulas infantis desnecessariamente nas maternidades. 

PALAVRAS-CHAVE: Satisfação com amamentação; Aleitamento materno; 

Práticas de Incentivo e apoio ao aleitamento materno
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PO194 - INFLUÊNCIA DE FATORES PERINATAIS NO INCENTIVO AO CONTATO 

PRECOCE PELE A PELE NA PRIMEIRA HORA DE VIDA EM HOSPITAIS AMIGO DA 

CRIANÇA, FLORIANÓPOLIS, SC.

Martins AC 1; Nass J 2; Rodrigues MC 1; Bernardo CS 1; Ribeiro LC 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Catarina; 2 - Universidade Federal de Santa 

Catarina ; 

O contato pele a pele entre mãe e bebê na primeira hora de vida estimula a produção 

de ocitocina e prolactina e assim a descida do leite materno, auxilia na regulação 

da temperatura corporal e acalma a criança após o nascimento. Este primeiro 

contato é preconizado pela Passo 4 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança. O 

objetivo deste estudo foi avaliar a influência de fatores perinatais na ocorrência do 

contato precoce em hospitais Amigo da Criança de Florianópolis. Os dados foram 

coletados com questionários e nos prontuários das mães. Foi avaliado estado 

civil, escolaridade, idade materna, consultas no pré-natal, parto, complicações 

da mãe e do bebê, Apgar, idade gestacional e peso ao nascer. A prevalência de 

contato precoce na primeira hora de vida encontrada neste estudo foi de 82,3%, 

resultado que apresenta conformidade com Critério Global para o Passo 4. Os 

fatores que estiveram associadas negativamente ao contato precoce foram o parto 

cesárea 38,4% (IC95%:28,62;48,45), Apgar<7 no primeiro minuto 44,44% (IC95%: 

27,4;61,5), idade gestacional ≤37 semanas 31,03% (IC95%:13,12;48,94). Como fator 

de influência positiva ao contato precoce nesta amostra foi encontrado peso 

ao nascer <2500g 14,9% (IC95%:10,9;19,78), fato este que não corrobora com o 

observado na literatura. De acordo com estudo anterior realizado no Brasil, os 

valores encontrados neste estudo apresentam-se acima dos 

observados em capitais brasileiras. O parto cesárea foi o 

fator que maior representou influência negativa no contato 

precoce, entretanto mães e bebês que passam por este 

procedimento possuem capacidade de permanecer juntos no pós-parto. Esse 

resultado revela que tanto o trabalho de conscientização, apoio e estímulo ao 

parto normal com as gestantes e a equipe profissional quanto melhores estruturas 

físicas nos serviços de saúde são fundamentais para incentivar o contato precoce 

entre a mãe e o bebê na primeira hora de vida. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno ; Primeira hora de vida ; Período Pós-

parto
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PO195 - INFLUÊNCIA DOS GRUPOS VIRTUAIS NO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO

Garcia Z 1; 

1 - Geração Mãe - Mães com Ciência; 

A amamentação é um hibrido Biológico e cultural, um comportamento com um alto 

nível de aprendizado envolvido. O processo de estabelecimento da amamentação 

pode demorar alguns dias ou semanas, mas uma vez estabelecida a amamentação 

podem surgir dificuldades das mais variadas, que na falta de adequada informação 

e orientação, podem colocar em risco a prática de amamentação prazerosa e 

saudável para a dupla. O apoio e incentivo que a mãe recebe da sua comunidade 

nesse período é determinante para o sucesso. Não obstante, a consolidação da 

vida urbana desmembrou a vida em pequenas comunidades deixando às mães 

solitárias e a amamentação vulnerável ao bombardeio mediático. Com o advento 

e popularização das redes sociais nasceram os grupos maternos na internet. 

No Brasil particularmente, esse fenômeno é interessante mas pouco estudado. 

Houve nos últimos anos uma popularização de comunidade e grupos fechados 

em Facebook. Muitas das informações que os órgãos de incentivo à lactância 

difundem só ganham repercussão através desses grupos de discussão, é neles 

que muitas mães procuram e encontram a ajuda efetiva. Com esse trabalho que 

mostrar um panorama da ação que os grupos de apoio virtual realizam em todo o 

Brasil e seu potencial para construir pequenas comunidades presencias de mães 

que incentivem a lactância materna. As administradoras desses grupos, na maioria 

dos casos são mães, voluntarias, que contam com a própria experiência como 

referência, e tem uma alta influência sobre suas comunidades virtuais. Elas atuam 

de forma similar às lideres comunitárias que em outra época 

eram o alvo para a multiplicação de ações de incentivo à 

lactância materno ao interior das pequenas comunidades. É 

preciso um olhar mais profundo à qualidade da informação 

e orientações divulgadas através desses grupos e principalmente criar ações de 

acolhimento e capacitação para essas mulheres multiplicadoras do incentivo à 

lactância materna saudável. 

PALAVRAS-CHAVE: Redes de apoio; Comunidade materna; Incentivo à 

amamentação
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PO196 - INFORMAÇÕES OBTIDAS POR GESTANTES SOBRE ALEITAMENTO 

MATERNO, DURANTE O PRÉ-NATAL EM UM HOSPITAL PÚBLICO E PRIVADO

Oliveira, M.C. 1; Ruela, L.O. 2; Fereira, L.G. 3; Teixeira, L.G. 3; 

1 - Graduada pela Universidade Federal de Lavras - UFLA; 2 - Universidade Federal 

de Alfenas; 3 - Departamento de Nutrição - Universidade Federal de Lavras - UFLA; 

Introdução: O alimento materno é o alimento ideal para os primeiros meses de vida 

do lactente, em razão de acarretar inúmeros benefícios¹. Além de não ter custos, 

contém todos os nutrientes necessários para o recém-nascido (RN) contribuindo 

para a redução da morbimortalidade infantil causada por doenças infecciosas e 

maior predisposição no processo de digestão/absorção¹,¹. Objetivo: avaliar as 

informações obtidas pelas gestantes durante o pré-natal sobre o aleitamento 

materno. Descrição Metodológica: O estudo constitui-se em uma pesquisa quanti-

qualitativa, com corte transversal, realizado no período de janeiro à fevereiro 

de 2015 em Jacareí-SP. Os dados foram coletados por meio de questionário de 

questões fechadas (n=201 gestantes), durante a espera pelo atendimento, de pré-

natal após aprovação do COEP-UFLA/MG (CAAE 42348115.4.0000.5148. Para a 

análise estatística adotou-se o software SPSS 21.0. Resultados: Verificou-se que 

70,6% receberam informações sobre o aleitamento materno durante a gravidez. As 

mesmas relataram que, o profissional que ofereceu essas informações foi o médico 

obstetra (23,9%), enfermeiro (21,4%), médico pediatra (10,4%) e médico da ESF 

(10,0%). Algumas gestantes (23,9%) informaram terem recebido as informações 

de familiares e amigos. Outras 9,5% obtiveram as informações em livros e revistas 

e 4,5% por outros meios. Quando questionadas sobre o inicio da amamentação, 

63,7% informaram que esta deve ser realizada na 1º hora de 

vida do RN logo que a mãe e o bebê estejam prontos, 3,5% 

disseram poder ser depois da 1º hora de vida e 3% afirmaram 

que a hora do início não é importante. Conclusão: Conclui-

se que as informações à respeito do aleitamento materno durante o pré-natal 

foram insuficientes, resultando em técnicas inadequadas de aleitamento materno 

podendo resultar em dificuldades neste processo,provocando o desmame 

precoce e possíveis danos futuros ao recém-nascido.

PALAVRAS-CHAVE: Pré-natal; Educação em saúde; Amamentação
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PO197 - INFORMAR, MOBILIZAR E TRANSFORMAR: ROTEIRO PARA 

ELABORAÇÃO DE VÍDEO DE INCENTIVO DE DOAÇÃO DE LEITE HUMANO.

Gonçalves MGD 1; Lourenço TLL 1; Rotenberg S 2; DAMIÃO JJ 1; 

1 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2 - Universidade Federal Fluminense; 

Introdução: A promoção do aleitamento materno é uma prática prioritária para 

a saúde e qualidade de vida das crianças. Neste contexto, os Bancos de Leite 

Humano (BLH), vinculados às maternidades, têm sido considerados importante 

estratégia para atender, em momentos críticos, crianças para as quais não é 

possível o aleitamento ao seio. Objetivo: Incentivar a doação do leite humano nos 

entrepostos da atenção primária de saúde (APS) a partir da escuta de mulheres 

usuárias e profissionais da rede de APS e elaboração de roteiro para produção de 

material audiovisual. Metodologia: Foram realizados grupos focais com mulheres 

e entrevistas com profissionais da APS do município do Rio de Janeiro, visando 

identificar as motivações que as levam doar ou não o leite humano e questões 

que favorecem ou dificultam a doação. Os achados subsidiaram a elaboração de 

roteiro para o material audiovisual. Resultados: Os fatores apontados como os 

que mobilizam as mães a doar o seu leite foram o altruísmo, excesso de produção 

láctea e evitar o desperdício para ambos. Em relação aos fatores que facilitam a 

doação, foram identificados o altruísmo, a produção excessiva de leite, o apoio 

dos familiares, a organização do serviço e a sensibilização do profissional de 

saúde e informação. A dor, o medo, a estética, mitos sobre a amamentação, não 

ter apoio da família, volta ao mercado de trabalho, a falta de informação e o 

papel da mídia foram apontados como fatores que dificultam a doação de leite 

materno. O roteiro do vídeo elaborado narra o cotidiano de 

família de uma doadora de leite, considerando os elementos 

identificados neste estudo. Conclusão: O BLH depende da 

motivação das mulheres que se encontram aptas a realizar 

tal procedimento. A proposta de roteiro de vídeo contém informações necessárias 

para sensibilizar as mulheres de forma a incentivar a doação de leite humano.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Doação de Leite Humano; Comunicação e 

saúde
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PO198 - INSERÇÃO DA PROMOÇÃO DE ALEITAMENTO MATERNO NA ATIVIDADE 

CURRICULAR DE GRADUANDOS DE UMA DISCIPLINA DE CURSO DE NUTRIÇÃO 

- UFGD

Balthazar, EA 1; 

1 - UFGD, faculdade de ciências da saúde; 

Apesar da importância do aleitamento materno (AM),1 grande parte dos lactentes 

é desmamado antes dos seis meses2, alguns estudos apontam como motivo a 

desinformação e falta de treinamento entre os profissionais de saúde 3. Deste 

modo, o presente trabalho tem como objetivo relatar a experiência de implantar 

como atividade prática curricular o tema de AM em uma disciplina do curso de 

nutrição da UFGD, Dourados (MS). No curso de Nutrição da UFGD apresenta-

se a disciplina Nutrição e dietética materna e da mulher que tem como um dos 

conteúdos programáticos o AM. A cada semana 2 grupos de alunos (quatro alunos 

em cada grupo) realizam atividade prática de promoção de aleitamento entre as 

puérperas (banco de leite) e gestantes (maternidade) que frequentam o hospital 

universitário da UFGD. São duas semanas de atividade para cada grupo: Na 

primeira semana é realizada a visita ao serviço do banco de leite do hospital. Após 

a visita os alunos planejam a atividade que ocorrerá na semana seguinte. Até o 

momento 6 grupos realizaram as atividades. Os dois primeiros grupos trabalharam 

com mitos sobre o aleitamento em formas de perguntas (realizaram a atividade 

‘batata quente’ na sala de ordenha). O terceiro grupo trabalhou com músicas, 

cartolinas e imagens sobre o AM e discutiu sobre a dificuldade na amamentação. 

O quarto grupo trabalhou com quebra cabeça de imagens referentes ao AM. No 

final as puérperas discutiam sobre as imagens formadas e 

trocavam experiências do aleitamento materno com outras 

mães e os alunos. O quinto grupo trabalhou com bonecas 

para explicar a forma correta de amamentar e o sexto grupo 

desenvolveu duas garrafinhas para demonstrar a diferença de composição entre 

o leite materno e o de vaca. Espera-se que esta atividade possa contribuir para a 

formação profissional dos acadêmicos sobre a importância da promoção do AM.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; promoção; atividade curricular
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PO199 - INTERNAÇÃO PROLONGADA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

NEONATAL (UTIN) DE PREMATURO E RESGATE DO ALEITAMENTO MATERNO 

EXCLUSIVO(AME) APÓS DESMAME

Matos, ALVP 1; Fernandez, DF 2; Santos, VM 2; 

1 - INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA (IPERBA); 2 - INSTITUTO DE 

PERINATOLOGIA DA BAHIA; 

Introdução: O leite materno é universalmente reconhecido como padrão ouro 

de alimentação. Quando a “vida começa” dentro de uma UTIN, prematuros, 

afastados do contato continuo com as mães, associado ao uso de Formula Láctea 

(FL), com mamadeira, tem sido causa de desmame precoce, nesta população. 

Objetivo: Estabelecer o AME, em lactente prematuro impossibilitado da sucção 

ao seio materno durante internação prolongada em UTIN. Método: 1.Seguimento 

ambulatorial, por 1 ano, de “pais e prematuro” (31 semanas), após 45 dias) de 

UTIN, em uso de FL exclusivamente com mamadeira, “orientação escrita” na 

alta: Aleitamento mais FL. Durante internamento uso predominante de FL, em 

mamadeira, tendo sido levado ao seio apenas uma vez. No 1º atendimento: lactente 

“rejeitando o seio” mamas flácidas, sem descarga papilar, e nível sérico de prolactina 

muito diminuído. 2. Documentação fotográfica/vídeo do seguimento. Resultados: 

Inicialmente eliminado uso de mamadeira, oferecida dieta FL por “finger feeding”, 

seguida de relactação, quando o padrão da dinâmica motora oral foi estabelecida. 

Estimulo diário das mamas (ordenha manual) até o lactente obter “boa pega”. 

Prescrito: domperidona, seguido de sulpirida, até aumento do nível sérico de 

prolactina. Após 10 semanas, completada transição da FL para o AME. Aos 18 

meses, desenvolvimento neuropsicomotor adequado, dieta 

semelhante a família, e Leite Materno, sem FL. Conclusões: 

O padrão ouro AME, nem sempre tem sido alcançado, 

sobretudo quando bebês e mães, são circunstancialmente 

separados. A equipe de profissionais da UTIN, empenhada na sobrevivência do 

bebê, nem sempre “assiste a mãe” tomada de temor, insegurança e impotência, 

e no estabelecimento do AME. A “prescrição escrita” do AME na alta, por si só, 

sem treinamento prévio não é eficaz, sobretudo se durante o internamento, o 

mesmo não foi priorizado. Além da “prescrição”, é necessário: treino, apoio e 

empoderamento da mãe para alcançar os benefícios imensuráveis, a díade do 

AME. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento prematuridade; aleitamento uti neonatal; 

relactação
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PO200 - INVESTIGAÇÃO DA PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO NO 

DOMICÍLIO

Gubert FA 1; Feitosa MR 2; Lima DRC 3; Pinheiro SRCS 2; Barros EC 2; Martins MC 

2; 

1 - Universidade Federal do ceará ; 2 - Universidade Federal do Ceará; 3 - 

Universidade Federal ; 

Introdução: O Método Canguru (MC) é o modelo adotado no Brasil como política 

pública para redução da mortalidade neonatal, uma vez que o nascer prematuro 

e suas vulnerabilidades podem ocasionar maiores complicações ao neonato e as 

mães além de gerar momentos de tristeza e insegurança acerca dos cuidados ao 

recém-nascido inclusive no desenvolvimento da amamentação.¹,¹,¹ Diante disso, 

o Objetivo deste estudo foi analisar a continuidade do aleitamento materno na 

atenção primária após intervenção educativa no ambiente hospitalar. Métodos: 

Trata-se de um estudo de intervenção realizado em uma maternidade de referência 

com mães de prematuros inseridas no Método Canguru. Foram realizados grupos 

educativos com o auxílio de jogos como estratégia de interação e fluidez do 

aprendizado, além disso, para coleta dos dados foram utilizados instrumentos de 

investigação da prática da amamentação no domicílio. Os Resultados evidenciaram 

que a educação em saúde com o uso dos jogos educativos trouxe ao grupo 

de discussão sentimentos de culpa e angústia causados pelas dificuldades nas 

condutas de cuidar do bebê, relacionados principalmente ao aleitamento materno, 

mas também revelou a motivação e superação das mães pela oportunidade do 

aprendizado e como consequência o aumento da habilidade em alimentar seu 

bebê mesmo após a alta hospitalar. A investigação no 

domicílio revelou que apesar das inseguranças apresentadas 

durante a intervenção educativa, a maioria dos binômios 

conseguiu seguir com a amamentação, no entanto, alguns 

binômios não mantiveram o aleitamento materno exclusivo. Conclusão: Diante 

disso, podemos concluir que as ações educativas são intrínsecas a assistência 

hospitalar, reforçando a necessidade da continuidade da assistência por parte 

da atenção primária à saúde, afim de que se possa prover com qualidade os 

benefícios da amamentação ao desenvolvimento e crescimento saudável do 

neonato.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Educação em Saúde; Método Canguru
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PO201 - LUTAS SOCIAIS EM TORNO DO ALEITAMENTO MATERNO E O PAPEL 

DO ESTADO BRASILEIRO

LONGO, J. S. 1; PAIXÃO JÚNIOR, J. 1; Martins, Marizilda 1; 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ; 

O desmame precoce constitui um desafio para os profissionais que atuam com 

a saúde materno-infantil. Desse modo, o SUS como provedor de um processo 

social em construção permanente deve promover contínua discussão sobre como 

se implementar políticas de saúde relacionadas à amamentação. Em vista disso, 

almejamos compreender o papel exercido pelo Estado a atualidade em relação 

à temática e as atitudes maternas frente a amamentação através de uma revisão 

bibliográfica em bases de dados e na literatura leiga. Estudos concluem que além 

da modificação do conceito de promoção de saúde na última década, com a 

articulação cada vez maior de saberes técnicos e populares, faz-se necessário 

que os cidadãos assumam a responsabilidade pela defesa de sua própria saúde 

e da coletividade (Aerts et al 2004). Apesar das recomendações da OMS para 

que exclusivamente o leite materno seja fornecido até os seis meses de vida e 

com complementação alimentar até os dois anos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2015), 

multiplicam-se os relatos de mulheres que foram constrangidas por estarem 

amamentando em público. Em vista disso, diversas leis vem sendo sancionadas em 

defesa do aleitamento materno em público. No estado de São Paulo, a lei 16.047; 

Semelhantes a ela existem no do Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, no Paraná, 

e em Santa Catarina. Neste cenário, grupos de mulheres têm se auto-organizado 

em prol dessa temática. Pretendem combater discriminação, constrangimento e 

coerção a que são submetidas ao amamentarem em público. 

Denominados “mamaços”, questionam os direitos da criança, 

ao próprio corpo e à liberdade. Eles tem acontecido em 

diversas cidades brasileiras a partir de grupos organizados 

nas redes sociais. Conclui-se que essas conquistas sociais vem em benefício da 

promoção do aleitamento materno, bem como da saúde de mulheres e crianças 

e forçam a atuação do Estado em cumprir as demandas requisitadas.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Mamaço; Direitos Sociais
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PO202 - MAMAÇO - UM ATO DE APOIO E PROTEÇÃO AO ALEITAMENTO. RELATO 

DE EXPERIÊNCIA DA MATERNIDADE MUNICIPAL HUMBERTO CARRANO - LAPA 

– PARANÁ

Santos AC 1; Cangussu TV 1; Kossoski SL 1; 

1 - Prefeitura Municipal da Lapa - Paraná; 

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, afeto, 

proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica e eficaz 

intervenção para redução da morbimortalidade infantil. A implementação das 

ações de proteção e promoção do aleitamento materno depende de esforços 

coletivos intersetoriais e constitui enorme desafio, numa perspectiva de abordagem 

integral e humanizada(1). As taxas de amamentação têm apresentado aumento 

nas últimas décadas; entretanto, a tendência ao desmame precoce persiste na 

maioria dos países(2) ,sendo uma tarefa árdua, atingir os índices recomendados 

de amamentação exclusiva até o sexto mês de vida(3). Recente pesquisa brasileira 

sobre o aleitamento materno constatou que a duração mediana do aleitamento 

exclusivo foi de apenas 1,8 mês e a do aleitamento complementar, ou não 

exclusivo, de 11,2 meses. O presente trabalho foi realizado com objetivo de relatar 

a experiência de fortalecimento e proteção do aleitamento materno no município 

da Lapa – PR, através de uma ação coletiva, intitulada “Mamaço”, onde 30 mães 

promoveram em espaço público de forma simultânea a cultura do aleitamento 

materno. Esta ação foi realizada em agosto de 2015, como encerramento da 

semana mundial do aleitamento materno que contou com cursos sobre o tema 

para toda a rede municipal de saúde, fortalecendo o elo entre a atenção primária 

e a Maternidade Municipal, promovendo e divulgando a 

importância do Aleitamento Materno para a população e 

trabalhadores de saúde do município da Lapa. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Amamentação; Educação em Saúde
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PO203 - MAMAS DO DIC: PROMOVENDO A AMAMENTAÇÃO COM EXPERIÊNCIAS 

GRAVADAS EM VÍDEO

Soares JB 1; Merisse M 2; Ganev ASM 3; 

1 - Universidade Estadual de Campinas; 2 - Prefeitura de Campinas; 3 - Prefeitura 

Municipal de Campinas; 

A Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) é celebrada mundialmente 

todos os anos em agosto, fazendo parte de uma história focada na sobrevivência, 

proteção e desenvolvimento da criança e considerada um veículo para promoção 

da amamentação. Este trabalho relata a experiência da produção de vídeo, com 

depoimentos sobre amamentação de usuárias e trabalhadoras de uma unidade da 

Atenção Básica da Rede de Saúde SUS/Campinas-SP. 

Sabe-se que a experiência em amamentação é singular para cada família, 

especialmente para a mulher, mas que a interação entre sujeitos que compartilham 

dos mesmos desafios, dúvidas e inseguranças possibilita o fortalecimento e 

valorização de experiências, empoderando as mulheres no cuidado aos seus filhos. 

Objetivando a mobilização da comunidade em torno do tema a partir da divulgação 

de experiências vivenciadas por mães e pais, nas semanas que antecederam a 

SMAM/2015, trabalhadoras e usuárias do Centro de Saúde foram convidadas a 

gravarem depoimentos acerca da experiência de amamentar. As participantes 

autorizaram uso das imagens. Utilizaram-se recursos da comunidade - câmera 

fotográfica, espaço de consultório da unidade. 

Foram gravados treze depoimentos, dez de trabalhadores (quatro auxiliares de 

enfermagem, três agentes comunitárias de saúde, uma auxiliar de limpeza, uma 

assistente social e uma pediatra) e três usuárias. A edição 

final contou com 26 minutos de duração e foi exibido para 

a comunidade em telão na sala de espera do CS durante a 

SMAM/2015. 

A iniciativa, através da promoção da identificação e estímulo ao compartilhamento 

das vivências, contribuiu para estreitamento do vínculo equipe-comunidade, 

proporcionando momentos de troca de experiências e reflexão do papel do 

aleitamento na vida das famílias e a responsabilização das equipes de saúde no 

manejo e fortalecimento da amamentação. Disparou, também, outros processos 

de promoção ao aleitamento, como o grupo de gestantes, plantão de atendimento 

a puérperas e qualificação do trabalho de ACSs no acompanhamento das famílias. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno ; SMAM; Atenção Básica
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PO204 - MAMOPLASTIA, ALEITAMENTO MATERNO E TRANSLACTAÇÃO COM 

COMPLEMENTO DE FÓRMULA LÁCTEA SEM MAMADEIRA – RELATO DE CASO

Sales CED 1; Paz AL 2; Meira AC 3; Junior ONA 4; Fernandez DF 5; Silva DC 6; 

1 - Instituto de Perinatologia da Bahia; 2 - Instituto de Perinatologia da Bahia ; 

3 - Instituto de Perinatologia da Bahia – Iperba-; 4 - Instituto de Perinatologia da 

Bahia ; 5 - Instituto de Perinatologia da Bahia-; 6 - Universidade Salvador – Unifacs 

; 

Introdução: Oferecer suporte a mães/bebês recém-nascidos, quanto como fazer 

uma escolha alimentar, tem mudado os paradigmas e aumentado a perspectiva 

de uma infância saudável, com bom crescimento e desenvolvimento1. Quando 

há dificuldades para o estabelecimento do aleitamento materno (AM), a 

translactação pode contribuir como uma alternativa. A técnica consiste em 

colocar o bebê para mamar no peito o leite materno ordenhado ou fórmula láctea 

(FL) através de uma sonda colocada no mamilo e a outra ponta mergulhada num 

recipiente com o conteúdo. Deste modo a produção do leite é mantida através 

da sucção e não há confusão de bicos. Utilizada também em prematuros que 

não ainda não conseguem sugar efetivamente.Objetivos: Descrever a técnica de 

translactação, como uma alternativa diante de dificuldade real com o aleitamento 

materno exclusivo. Métodos: Estudo descritivo, acompanhado no ambulatório do 

Banco de Leite Humano (BLH). Paciente, 29 anos, GI/PI/A0 com mamoplastia 

redutora de grande magnitude há 12 anos. US de mamas: redução acentuada 

das glândulas mamárias bilateralmente, com predominância de tecido adiposo. 

Procurou o BLH, desejosa de amamentar, e com resistência ao uso de Fórmula 

Láctea (FL) já prescrita por vários profissionais. O bebê 

inicialmente apresentava ganho insatisfatório, seguido de 

linha plana na curva (peso/estatura). Usou galactogogo, 

sem melhora efetiva na produção. Iniciado FL (3 a 4 x/

dia) por translactação e mantido aleitamento materno (AM) .Resultados: Bebê 

foi mantido em AM e uso de FL como complemento, até o 6º mês sem uso de 

mamadeira, mantendo-se deste modo sempre com sucção efetiva no peito, 

recebendo assim os benefícios do AM, uma vez que o mesmo não foi suprimido. 

Conclusão: A translactação é um método que exige tempo e determinação de 

quem executa, mas que tem seus efeitos positivos no aleitamento materno, 

quando este não tem possibilidade de ser exclusivo como no caso descrito. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento dificuldades; translactação; mamoplastia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A 

INFÂNCIA (UNICEF) situação da infância brasileira, o direito à sobrevivência e ao 

desenvolvimento, 2006.[online] 

Situação mundial da infância. Saúde materna e neonatal, 2009 [online] disponível 

em . Acesso em: 09 fev. 2012. 

2.BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE – Secretaria de Atenção à Saúde, Promovendo 

o Aleitamento Materno, 2° edição, revisada. 
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PO205 - MANEJO CLÍNICO DA AMAMENTAÇÃO: VALORAÇÃO AXIOLÓGICA 

SOB A ÓTICA DE MAX SCHELER

Alves VH 1; Padoin SMM 2; Rodrigues DP 3; Silva LA 3; 

1 - Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, Universidade Federal 

Fluminense; 2 - Universidade Federal de Santa Maria; 3 - UFF; 

Culturalmente, as mulheres vivenciam o valor do apoio à amamentação pelo sentir 

emocional, isto porque seus sentimentos estão relacionados com o que lhes parece 

agradável ou desagradável, confirmando que o valor requer sempre uma vivência 

a fim de que o sujeito seja capaz de adquirir conhecimento, sentimento e, assim, 

possa reconhecer e apreender os valores como fenômenos frente à percepção de 

um estado afetivo. O apoio à amamentação torne-se um valor em si mesmo, seja 

ele expresso pela Enfermagem ou pelos demais profissionais de saúde que atuam 

junto à nutriz. Para contemplar os múltiplos aspectos que envolvem a temática 

ora abordada, foi estabelecido como objetivo: analisar a valoração axiológica da 

mulher-nutriz quanto ao manejo clínico da amamentação. Estudo de natureza 

qualitativa com abordagem fenomenológica, baseado na Teoria dos Valores, Foram 

dois os hospitais universitários. O manejo clínico da amamentação guarda em si 

um saber vivenciado no cotidiano da mulher-nutriz, cujas expressões valorativas 

compreendem um cuidado amplo envolvendo a complexidade do ato de aleitar, 

o que significa a valoração vital. A vida ‘deve’ produzir algo útil apenas à medida 

que pudermos gozar de algo agradável; no caso presente, quando o cuidado na 

amamentação é entendido como rede que integra os serviços de saúde, torna-

se um valor utilitário. Assim, no cotidiano dessa prática há um valor útil, aqui 

representado pela mulher nutriz na vivência da rede de 

apoio ao aleitamento materno, enquanto fenômeno que se 

desvela em dois sujeitos: nela e no profissional de saúde, 

cabendo a este último reconhecer as redes de saúde e as 

reais necessidades vivenciadas pela mulher nutriz no processo de aleitamento. 

Desse modo, essa compreensão deve estar atrelada àquelas do sentir valorativo 

de cada mulher no seu papel de nutriz que é capaz de desvelar seus valores 

pessoais ao instituir as próprias marcas durante a amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Valores sociais; Enfermagem
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PO206 - MANEJO DO ALEITAMENTO MATERNO ASSOCIADO ÀS PRÁTICAS DA 

OSTEOPATIA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.

Guimaraes CMS 1; Herrero LMS 1; Aragão ACD 1; Maggian LHC 1; 

1 - Instituto Aninhare; 

Introdução: A sucção do recém-nascido nos primeiros dias de vida pode ser 

afetada por disfunções das estruturas crânio-sacrais devido a traumas sofridos 

durante o trabalho de parto e parto, dificultando o estabelecimento do aleitamento 

materno. A osteopatia é uma terapia importante para a reorganização funcional 

destas estruturas, recuperando as habilidades do bebê para amamentação. 

Objetivo: Relatar a experiência de uma equipe multiprofissional sobre a inclusão 

da osteopatia no manejo de problemas no processo do aleitamento materno. 

Métodos: Trata-se de um relato de experiência profissional de uma equipe 

multiprofissional composta por pediatra, enfermeira obstetra, fonoaudióloga 

e osteopata, atuando em atendimentos particulares em domicílio na região de 

Ribeirão Preto/SP. A equipe acompanhou famílias com dificuldades relacionadas 

ao comportamento do recém-nascido frente ao aleitamento materno e com 

histórico de trabalho de parto prolongado, parto com intervenções ou parto 

cirúrgico. Os acompanhamentos envolveram o manejo clínico da amamentação, 

a atuação da fonoaudióloga na recuperação das funções orais do neonato, e a 

prática da osteopatia na reorganização das estruturas crânio-sacrais do bebê. 

Resultados: Observamos que as ações realizadas em conjunto com a osteopata 

facilitaram o manejo dos problemas relacionados ao aleitamento materno. 

Observamos também que as mães se mostraram mais confiantes na superação 

das dificuldades vivenciadas neste período por perceber 

melhora no comportamento do bebê após as sessões iniciais 

do tratamento. Conclusão: O manejo das dificuldades no 

aleitamento materno englobando a prática da osteopatia 

pode ser uma importante ferramenta para o sucesso da amamentação. Assim, 

apontamos a necessidade de mais estudos para mensurar o impacto desta 

prática na duração do aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Osteopatia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Cornall D. A review of the breastfeeding 

literature relevant to osteopathic practice. Int. j. osteopath. med. 2011; 14: 61-66. 

World Health Organization (WHO). Benchmarks for training in tradicional/

complementary and alternative medicine: benchmarks for training in osteopathy. 

Geneva: WHO; 2010. 36p.
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PO208 - MÃE ENLUTADA COM OS PEITOS CHEIOS DE LEITE: RELATO DE 

EXPERIENCIA DO ACOLHIMENTO A ESSA PUÉRPERA

FERNANDES, LCR 1; Shimo, AKK 2; 

1 - Autônoma; 2 - Universidade Estadual de Campinas; 

INTRODUÇÃO: Diante da crescente discussão sobre a humanização da assistência 

ao pré-parto, parto e pós-parto, valorização do aleitamento materno e busca de 

uma assistência baseada em evidência, o presente trabalho se fez devido uma 

inquietação a respeito das práticas ritualizadas da assistência mesmo quando 

chamada humanizada. 

MÉTODOS: Relato de experiência do atendimento vivido em janeiro de 2016 a 

uma mãe enlutada um menino que sobreviveu 24 horas. 

RESULTADOS: Segundo Plumeria (codinome dado a mãe), assim que o óbito foi 

confirmado, recebeu um medicamento para secar o leite e orientação de uso de 

faixas por 7 dias. Mas ao retirar a faixa, suas mamas ainda estavam cheias, sendo 

orientada a ordenhar e repetir todo processo, até a secagem do leite. Plumeria 

buscou orientação de consultora em aleitamento e destaca que o atendimento 

especializado fez muita diferença. Obteve o resultado esperado em menos de 

uma semana. Relatou sobre a dor ao ver seu leite desprezado e sua dificuldade 

em lidar com as faixas. Além da dor da alma, sentia dor física com as mamas 

cheias. O foco principal para esse atendimento foi “desritualizar” todo processo, 

suspendendo estímulos nas mamas ou ordenhas; troca das faixas por um top de 

ginástica e compressas frias nas mamas para alívio da sensação de calor. 

DISCUSSÃO:Esse caso nos leva a reflexão sobre o (des)preparo do profissional 

para lidar com o acolhimento dessa problemática de forma 

humana, não tecnicista, baseado em evidência, mas atento 

à assistência holística e interdisciplinar. Sob a forma como 

foi realizada o acolhimento inicial dessa puérpera em luto 

com seu corpo (mama) “teimando” em produzir o leite, reflito que nossa atuação 

na humanização da assistência precisa ser diariamente reformulada. Não basta 

nos alicerçarmos somente na ciência, no cientificismo se deixamos de olhar a 

quem se emprega a assistência.

PALAVRAS-CHAVE: luto; maternidade; aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- BRASIL. MINISTÉRIO DA SAÚDE. Saúde da 

criança: Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. 2ª Ed. Cadernos 

de Atenção Básica, no23. 2015. Disponível em:http://bvsms.saude.gov.br/bvs/

publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf. Acessado em julho 

de 2016. 

2- VICTORA, C.G.et al. Amamentação no século 21: epidemiologia, mecanismos, 

e efeitos ao longo da vida. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 2016. Disponível em: 

http://scielo.iec.pa.gov.br/pdf/ess/v25n1/Amamentacao1.pdf . Acessado em julho 

de 2016. 

3- Carvalho MR, Tamez RN. Amamentação, Bases 

Científicas. 3a. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2010
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PO209 - MÍDIA E FORMAÇÃO DE VALORES EM ALEITAMENTO MATERNO: 

ANÁLISE DA REVISTA CLAUDIA

ANARUMA,SM 1; 

1 - Depto Educação, Instituto de Biociências, UNESP - Câmpus de Rio Claro – SP ; 

Os meios de comunicação têm uma grande influência na construção de valores 

(Thompson, 2011; Fischer, 2002). Sabemos que não é incomum a mídia retratar o 

aleitamento materno como algo problemático (Henderson,2000). A tradicional 

revista Claudia, publicou uma matéria com o tema: “Mãe não é tudo igual” (2016), 

que nos chamou a atenção, sendo um dos focos a amamentação. O objetivo deste 

estudo foi analisar como foi abordado o aleitamento materno numa revista dirigida 

ao público feminino e qual o impacto que este material pode ter na construção de 

valores sobre o tema. Esta é uma pesquisa de caráter exploratório e de natureza 

qualitativa, cuja Metodologia utilizada foi a Análise de Conteúdo (Minayo, 2002) 

de dois depoimentos de mães, com nível superior de escolaridade, bem sucedidas 

profissionalmente, com idade de 37 e 42 anos. Os Resultados mostraram 

que o conteúdo foi disposto induzindo a ideia de fracasso - primeiro uma boa 

experiência, depois a experiência ruim. Os depoimentos revelaram uma visão da 

classe dominante, apresentaram falta de informação sobre a amamentação, além 

de transmitir a ideia de fardo. Como o texto não tem uma mediação, o conteúdo 

apresenta lacunas, omitindo os motivos que levaram ao desmame da mãe que 

não foi bem sucedida, o desconhecimento sobre os prejuízos da mamadeira e do 

leite artificial, a conduta inadequada dos profissionais. O perigo está no fato de 

que, provavelmente, uma pessoa leiga no assunto, talvez não consiga identificar 

isso. Conclusões: Estes dados revelam que a mídia pode 

influenciar negativamente a formação de valores sobre 

a amamentação, quando ignora o lado científico sobre 

o conteúdo que produz, é parcial e atribui a função de 

amamentar como secundária, em nome da modernidade. Neste momento, faz um 

desserviço como formadora de opinião. Dai a necessidade de ocupar este espaço 

para um trabalho de esclarecimento e de popularização do conhecimento. 

PALAVRAS-CHAVE: mídia ; aleitamento materno ; aprendizagem ativa

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 
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PO210 - MONITORAMENTO DA LEI 11265-2006 (NBCAL) EM 2015 – AS 

VIOLAÇÕES CONTINUAM.

Carvalho RCO 1; Müller FS 2; Cassab F 3; Divitiis RMPF 2; Rea MF 4; 

1 - IBFAN BRASIL, SES-MT; 2 - IBFAN BRASIL; 3 - IBFAN BRASIL, MATRICE; 4 - 

IBFAN BRASIL, FSPUSP, CEBRAP; 

Introdução: Controlar o marketing não ético de produtos que competem com 

a amamentação tem sido uma das ações de proteção desta prática, feita com 

instrumentos como o Código Internacional de Comercialização de Substitutos 

do Leite Materno e as legislações que cada país adota conforme sua realidade. 

No Brasil trata-se da Lei 11265/06 (conhecida como NBCAL). Objetivo: Monitorar 

o cumprimento da legislação brasileira, analisando as violações à NBCAL e 

encaminhando notificações às empresas. Métodos: com amostra propositiva, 

identificamos e analisamos infrações em pontos de venda (inclusive internet), 

televisão, serviços, revistas de saúde e rotulagem de produtos cobertos pela 

NBCAL de abril a julho de 2015, em 18 Municípios de 10 Estados. Resultados: 

Foram constatadas 227 irregularidades de 53 empresas, 19 das quais concordaram. 

As irregularidades referiram-se à promoção indevida em supermercados, lojas 

de artigos infantis ou farmácias - 104, Marketing para profissionais de saúde- 

9, internet (sites ou redes sociais)- 85 folhetos e ofertas para publico leigo – 18 

e rotulagem inadequada de produtos- 5 e material educativo na internet - 6. 

Destaca-se a violação ao Artigo 4 da Lei, que proíbe qualquer tipo de promoção 

comercial de formulas infantis, bicos, chupetas e mamadeiras – realizado por 12 

empresas. A promoção comercial de formulas de seguimento sem a advertência 

necessária por Lei também foi encontrada e está cada vez 

mais presente. O uso da internet e paginas de redes sociais 

tem tido a presença constante de marketing dos produtos 

abrangidos pela NBCAL, de difícil monitoramento. 

Conclusão: persiste o descumprimento à legislação brasileira protetora da 

amamentação contra a promoção comercial.

PALAVRAS-CHAVE: Monitoramento; Lei; Amamentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Lei nº 11.265, de 03 de janeiro de 

2006. Regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças 

de primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos (lei na 

internet). IBFAN Brasil Documentos. (acesso em 29 jul 2016). Disponível em: 

http://ibfan.org.br/legislacao/pdf/lei_11265.pdf. 

IBFAN Brasil-IDEC. Mais rigor, por favor. Revista do IDEC, n. 204, p. 20-23, jan./

fev. 2016.
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PO211 - MONITORAMENTO DA NORMA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO 

DE ALIMENTOS PARA LACTENTES, CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA, BICOS, 

CHUPETAS E MAMADEIRAS EM PALMAS–TO

Oliveira, GDC, 1; TREVISAN, M 1; FRANÇA, JVFF 2; VINHAL, FM 2; SANTOS, LM 2; 

1 - Secretaria Municipal da Saúde de Palmas/Vigilância Sanitária; 2 - Universidade 

Federal do Tocantins; 

INTRODUÇÃO: A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 

Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras 

(NBCAL), é um conjunto de normas que contribui para a adequada nutrição dos 

recém-nascidos e crianças até os 3 anos de idade, por meio da regulamentação da 

promoção comercial dos alimentos para lactentes e crianças de primeira infância 

(BRASIL, 2006). Em 2006, a NBCAL tornou-se lei e em 2015, foi regulamentada a 

Lei nº11.265/2006, através do Decreto 8.552/2015. O monitoramento é realizado 

anualmente em conjunto com a Rede IBFAN, Vigilância Sanitária, área técnica 

da criança e Comitê de Aleitamento Materno do Estado. OBJETIVOS:monitorar 

estabelecimentos quanto ao cumprimento da Norma Brasileira de Comercialização 

de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas 

e Mamadeiras/NBCAL e avaliar o cumprimento da norma em relação aos anos 

anteriores. MÉTODOS:O monitoramento foi realizado por meio de visitas em 21 

pontos comerciais, utilizando o roteiro de inspeção da ANVISA, sendo 11 drogarias, 

9 supermercados, 1 loja de departamento e 4 unidades básicas de saúde (UBS), 

em abril e maio de 2016. As empresas que apresentaram irregularidades quanto 

aos artigos da NBCAL, foram notificadas pela vigilância sanitária. RESULTADOS: 

como resultado, foi possível detectar infrações em 28,5% dos 

estabelecimentos comerciais. Não houve infração nas 4 USF. 

Seis estabelecimentos e uma USF informaram não conhecer 

a Nbcal. O resultado foi positivo em relação ao ano de 2014 

e 2015. Em 2015, 79% apresentaram irregularidades em 19 estabelecimentos e 

em 2014, 68% de irregularidades encontradas em 22 empresas. CONLUSÃO:A 

grande maioria dos estabelecimentos, principalmente se comparados aos 

resultados dos anos anteriores, estavam adequados às normas. Há necessidade 

de divulgar a Norma através de ações educativas e fiscais da VISA, comerciantes 

e comunidade em geral fortalecendo assim o apoio, promoção e proteção ao 

aleitamento materno no Município de Palmas, Tocantins. 

PALAVRAS-CHAVE: Monitoramento; NBCAL; Vigilância Sanitária
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PO212 - MONITORAMENTO E INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO EM 

ÁREAS DA ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA EM UMA CIDADE DO AMAZONAS: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA

SANTOS ER 1; RIBEIRO AMA 1; GOMES RA 1; BARBOSA TS 2; VILAÇA GD 2; 

MARRERO L 1; 

1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS ; 2 - Prefeitura de Nova Olinda 

do Norte; 

Introdução. O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, 

afeto, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais sensível, econômica 

e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil [1]. Objetivo. 

Descrever a experiência sobre uma ação de monitoramento e de incentivo ao 

aleitamento materno entre menores de 24 meses de duas áreas da estratégia 

saúde da família (ESF). Método. Experiência desenvolvida por docentes e alunos 

de graduação dos cursos de enfermagem, medicina e odontologia da Universidade 

do Estado do Amazonas (UEA), em parceria com gestores e profissionais das 

equipes ESF e dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) do município 

de Nova Olinda do Norte, Amazonas. O Estágio Curricular Supervisionado Rural 

é um componente do último período dos referidos cursos da área de saúde da 

UEA. A operacionalização desse componente curricular tem se constituindo em 

espaço privilegiado para o exercício da interdisciplinaridade e integração das 

dimensões ensino, pesquisa e extensão. Durante um período de estágio (duração 

de 2 meses, maio/junho de 2016) no município de Nova Olinda do Norte, com a 

participação dos graduandos dos referidos cursos, inseridos em duas Unidades 

Básicas de Saúde, sob orientação de docentes e com a 

colaboração dos profissionais das equipes de saúde (ESF/

NASF), foi realizada uma investigação sobre a prevalência 

de aleitamento materno entre menores de 24 meses, tendo 

em vista o planejamento de ações na perspectiva da educação para promoção 

da saúde infantil. Resultados. O Aleitamento Materno Exclusivo entre menores 

de 6 meses foi de 86% e a manutenção do aleitamento entre crianças de 6-24 

meses foi de 68%. Após análise, esses e outros resultados correlacionados ao 

aleitamento foram apresentados aos profissionais das respectivas equipes. As 

fases seguintes foram constituídas do processo de avaliação e de planejamento 

focado no aprimoramento das ações focadas na primeira infância. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Ensino, Pesquisa, Extensão ; Relato de 

Experiência

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição 

infantil: aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – Brasília : 

Editora do Ministério da Saúde, 2009. 112 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais 

Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica, n. 23)
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PO213 - MOTIVOS QUE LEVAM AS MULHERES A DESMAMAR PRECOCEMENTE: 

UMA REVISÃO DE LITERATURA

Ramos MSX 1; Carvalho, GS 1; Silva, OC 1; Leão, LS 2; Magalhães, MMS 3; 

1 - Faculdade Anísio Teixeira; 2 - MEDERI SAÚDE DOMICILIAR; 3 - SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALVADOR; 

Atualmente não restam dúvidas sobre os benefícios do aleitamento materno para 

a saúde da criança. Assim esse estudo teve como objetivo analisar a produção 

bibliográfica existente sobre as causas que levaram as mulheres a desmamar 

precocemente, no período de 2005 a 2014. A pesquisa tem caráter bibliográfico 

e descritivo. A coleta dos dados foi realizada em bases cientificas da Biblioteca 

Virtual de Saúde. A análise foi baseada no método de análise de conteúdo de 

Bardin. Emergindo uma única categoria: Desmame precoce: causas variadas. 

A desinformação das genitoras foi um dos principais fatores abordados pelos 

autores, bem como questões sociais, culturais, psicológicas e anatômicas como: 

retorno ao trabalho; introdução de líquidos antes dos seis meses de vida; falta 

de apoio social e profissional; uso de bicos artificiais; afecções mamárias, etc. 

Portanto conclui-se que, identificar os motivos do desmame precoce ajudará os 

profissionais de saúde a atuarem no manejo clínico da amamentação e no sucesso 

do aleitamento em longo prazo.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Desmame precoce; Saúde da mulher

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Bardin, L. Análise de Conteúdo. Edições 70, 

2009. 

Fialho, F. A et al. Fatores associados ao desmame precoce 

aleitamento materno. Revista cuidarte. Minas Gerais. v.5, n° 

1, 2014. 

Issler, H. et al. Fatores sócio culturais do desmame precoce. Revista Pediátrica.  

São Paulo, v.32, n°2, 2010. 

Rocci, E; Fernandes, R.A.Q. Dificuldades no Aleitamento Materno e Influência no 

desmame precoce. Revista Brasileira de Enfermagem. v67, n°1, 2014. 

Vasconcelos, M. G. et al. Duração de fatores associados ao aleitamento em crianças 

menores de 24 meses de idade no estado de Pernanbuco. Revista Brasileira de 

Saúde Materno Infantil. Recife.v6, n °1.2006
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PO214 - MULHER TRABALHADORA QUE AMAMENTA: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA DE LITERATURA

Fernandes VMB 1; Santos EKA 2; 

1 - Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL); 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA CATARINA (UFSC); 

Trata-se de uma revisão integrativa de literatura que fez parte da pesquisa 

bibliográfica da dissertação de mestrado intitulada “Salas de apoio à 

amamentação: conhecimento de gestores de empresas públicas e privadas com 

vistas à sua implantação”. Essa pesquisa objetivou identificar a contribuição das 

pesquisas desenvolvidas, em âmbito nacional e internacional, acerca da prática 

do aleitamento materno de mulheres trabalhadoras. A busca dos artigos deu-se 

nas bases de dados CINAHL, LILACS, BDENF, SciELO, Scopus e Medline/PubMed, 

no período de 2010 a 2014, sendo selecionados 18 estudos para extração dos 

dados dos 125 encontrados. A análise de dados foi realizada através da Análise 

de Conteúdo do tipo categorial temática de Laurence Bardin, a organização e 

codificação dos dados através do software Atlas.ti, versão 7.0. Os resultados 

evidenciaram duas categorias: os tipos de apoio durante a manutenção da 

amamentação e ambiente de trabalho amigo da trabalhadora que amamenta. Os 

tipos de apoio se configuraram como: apoio familiar, no trabalho, de profissionais, 

social, da tecnologia e do governo. O ambiente amigo da mulher trabalhadora trata-

se da sala de amamentação, licença maternidade, carga horário em tempo parcial, 

comunicação no trabalho, conhecimento e experiência dos gestores, existência 

de políticas e leis de amamentação, pausa para amamentar ou extrair o leite e 

creche no local de trabalho. Contudo, a produção científica 

nesta temática é escassa e revela que possui uma lacuna 

a ser preenchida pelos pesquisadores em todo mundo, 

pois poucos deles possuíam o objetivo de aperfeiçoar 

o apoio à amamentação nos ambientes de trabalho. Também proporciona um 

encadeamento de ideias sobre quais os tipos de apoio necessários à prática da 

amamentação pela trabalhadora e o que uma empresa deve conter para que seja 

possível manter o aleitamento materno após o retorno da mulher ao trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho feminino; Aleitamento materno; Revisão Integrativa 

de Literatura

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: FERNANDES, Vanessa Martinhago Borges; 

SANTOS, Evanguelia Kotzias Atherino dos. Salas de apoio à amamentação: 

conhecimento de gestores de empresas públicas e privadas com vistas à sua 

implantação. 2015. 188p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) Programa 

de Pós-graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2015.
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PO215 - NECESSIDADE FINANCEIRA COMO MOTIVAÇÃO PARA AMAMENTAÇÃO 

PELA MULHER ADOLESCENTE

Cremonese L 1; Wilhelm LA 1; Munhoz OL 1; Oliveira G 1; ASTARITA KB 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Necessidade financeira como motivação para amamentação pela mulher 

adolescente 

Eixo 2. Descritores: Enfermagem. Adolescência. Amamentação 

Introdução: A Organização Mundial da Saúde recomenda que as crianças até seis 

meses de vida devem ser alimentadas exclusivamente com leite materno, sem 

outros líquidos ou sólidos e após os seis meses de idade todas as crianças devem 

receber alimentos complementares de forma oportuna e saudável e manter o 

aleitamento materno até os dois anos ou mais1. Em se tratando de amamentação 

na adolescência, alguns fatores podem motivar essa prática. Em relação a isso, 

objetiva-se neste estudo conhecer a motivação de mulheres adolescentes 

amamentarem. Pondera-se a questão de pesquisa: qual a motivação para as 

mulheres adolescentes amamentarem? Método: estudo de campo, de caráter 

descritivo e abordagem qualitativa. Realizou-se entrevista semiestruturada com 8 

mulheres adolescentes que possuíam vínculo com as 4 Unidades de Saúde em que 

se realizou a pesquisa, em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul. Realizou-

se análise de conteúdo temática e os aspectos éticos da resolução nº 466/12 do 

Conselho Nacional de Saúde foram seguidos. Resultados: Os resultados apontam 

o sentimento de persistência ao amamentar o filho, pois apesar das dificuldades 

e dores, houve a motivação com uma conotação de necessidade financeira, pois 

estar na adolescência e não ter renda suficiente para incluir 

leite artificial, contribuiu para que a amamentação ocorresse. 

Além da situação financeira, acrescenta-se o conjunto de 

motivos que contribuíram para a amamentação, incluindo 

o fato de se preocupar com a saúde do bebê. Conclusão: A amamentação pode 

acontecer independente da idade da puérpera, com isso, é importante acreditar 

e incentivar a prática da amamentação sem pré julgamentos. 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Adolescência; Amamentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. OMS-Organização Mundial da Saúde. UNICEF 

(Fundação das Nações Unidas para a Infância). Proteção, promoção e apoio ao 

aleitamento materno. O papel especial dos serviços materno-infantis. Genebra: 

Organização Pan-Americana de Saúde, 1989.
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PO216 - O AGOSTO É DOURADO NO CENTRO DE SAÚDE MONTE CRISTO – 

FLORIANÓPOLIS - SC!

Del Castanhel MS 1; Santos LM 2; Aragón M 3; Mendonça AP 4; Belaver GM 3; 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; 2 - SMS - FLORIANÓPOLIS/CENTRO DE 

SAÚDE MONTE CRISTO; 3 - SMS FLORIANÓPOLIS - CENTRO DE SAÚDE MONTE 

CRISTO; 4 - SMS FLROIANÓPOLIS - CENTRO DE SAÚDE MONTE CRISTO; 

Introdução: Durante a Semana Mundial de Aleitamento Materno - SMAM 2014, 

Florianópolis lançou o movimento Agosto Dourado, cujo objetivo foi promover 

a reflexão sobre a importância do Aleitamento Materno às crianças, famílias e 

sociedade. A SMAM faz parte da história mundial focada na sobrevivência, proteção 

e desenvolvimento da criança, realizada em 120 países, celebrada de 1 a 7 de 

agosto1,2. Os profissionais do Centro de Saúde (CS) Monte Cristo, sensibilizados 

com a importância da amamentação no seu cotidiano e em alusão ao movimento 

resolveram que “o Agosto é Dourado no CS Monte Cristo”. Objetivo: Promover o 

Aleitamento Materno no CS Monte Cristo por meio de diversas atividades voltadas 

à amamentação na comunidade. Método: Formou-se uma comissão organizadora 

com médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes comunitários, 

que buscou parceria na comunidade, no comércio local e nas entidades não 

governamentais do bairro para o desenvolvimento das atividades. Resultados: 

Com a colaboração de todos os envolvidos, foram adquiridas camisetas do Agosto 

Dourado pelos funcionários. Decoração do CS com laços dourados, cartazes 

esclarecendo as vantagens e mitos do aleitamento materno, painéis de fotos de 

mães amamentando. A cada procedimento fotografou-se mães amamentando, 

que foram entregues parabenizando-as. Inaugurou-se o 

“Cantinho da Amamentação”. Realizaram o “Chá Amigos 

do Peito” e a Shantala para bebês. Durante o chá teve 

lanche e brindes doados pela comunidade e profissionais, 

com roda de conversa sobre amamentação, plantas medicinais. Apresentação 

do coral formado pelos profissionais que cantaram “É hora de Amamentar”, 

música composta por um membro da comunidade. Conclusão: O trabalho em 

equipe, interdisciplinar, a parceria intersetorial e da comunidade são pilares para 

a educação em saúde e mobilização social. O Agosto foi Dourado alcançando o 

objetivo de reunir e empoderar as gestantes, mulheres que amamentam, pois a 

amamentação é um ganho para toda a vida! 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Mobilização social; Intersetorialidade.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 - Fundação Osvaldo Cruz. Rede Brasileira 

de Bancos de Leite Humano. Semana Mundial de Aleitamento Materno – 

SMAM. Disponível em: http://www.redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.

htm?sid=377, acessado em 25/07/16. 

2 – IBFAN. Mulher, Trabalho e Amamentação. Disponível em: http://www.ibfan.

org.br/site/wp-content/uploads/2015/06/Apresenta%C3%A7%C3%A3o-feita-

pela-Dra-Marina-Rea-no-Semin%C3%A1rio-Preparat%C3%B3rio-da-SMAM.pdf, 

acessado em 30/07/16. 
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PO217 - O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO VERSUS O USO DE FÓRMULAS 

INFANTIS E COMPLEMENTOS ALIMENTARES ENTRE AS PUÉRPERAS DE UMA 

UNIDADE DE SAÚDE EM COLOMBO/PR: UM COMPA

Opuszka EK 1; ARCAIN JR 1; FERNANDES RC 1; SOBRAL MG 1; CARDOSO FG 2; 

CRISPIM SP 1; 

1 - UFPR; 2 - Prefeitura de Colombo; 

Segundo o Ministério da Saúde, o gasto mensal com a compra de leite para 

alimentar um bebê nos primeiros seis meses de vida no Brasil, varia de 38% a 133% 

do salário-mínimo, dependendo da marca da fórmula infantil (FI), acrescentando 

ainda os custos com mamadeiras, gás de cozinha, além de gastos com doenças 

(mais comuns em crianças não amamentadas). Objetivou-se comparar o benefício 

financeiro da gratuidade do aleitamento materno exclusivo (AME) em detrimento 

do alto custo do uso de FI e Complementos Alimentares (CA). Foram avaliadas 

135 crianças de até seis meses, no período de maio a julho de 2016, da Unidade 

de Saúde Moinho (Colombo/PR) com relação ao consumo de FI e CA versus AME, 

usufruindo das informações contidas nos prontuários das mesmas e elaborada 

uma planilha contendo a idade, permanência em AME e se não, qual FI ou CA foi 

utilizado para substituição. Pesquisou-se também os preços das FI e CA citados 

em prontuário baseadas em uma lata de 400g no mês de agosto de 2016. Como 

resultados: 56% das crianças em AME até os seis meses de vida; 27% estiveram em 

AME + FI ou CA; 2% sem aleitamento, apenas com leite de vaca diluído e 6% não 

estavam em AME e o tipo de alimentação alternativa não constava. Dentre o uso 

de FI, 48% fez uso de Nestogeno® (R$20,49), 39% de NAN® (R$34,84) e entre 

CA, 7% de Mucilon® (R$9,90) e 6% de Ninho® (R$19,99). 

Desta forma, percebeu-se um gasto mensal médio de 

R$99,00 a R$348,40 das famílias envolvidas na pesquisa, 

calculado com base na média nacional de consumo de uma 

lata a cada três dias, comprometendo cerca de 12% a 40% do salário-mínimo. 

Não amamentar pode significar sacrifícios financeiros, sendo que essa economia 

poderia ser utilizada em outras despesas, proporcionando um maior bem-estar 

social familiar

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento; fórmulas infantis; comparativo financeiro

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Barbosa MB, Palma D, Bataglin T, Taddei 
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2014. [atualizado 2014; citado 2016 ago.02]. Disponível em: http://bvsms.saude.
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PO219 - O ALEITAMENTO MATERNO É UM PROCESSO QUE REQUER ENSINO-

APRENDIZAGEM, PACIÊNCIA, CUIDADO E DEDICAÇÃO: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

Backes MTS 1; 

1 - Departamento de Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina; 

Introdução: Pesquisa realizada em 2008 apontou que o aleitamento materno 

no Brasil, mesmo com todos os avanços obtidos, ainda está longe de atingir os 

indicadores esperados1. Por sua vez, a pesquisa Nascer no Brasil realizada entre 

2011 e 2012 evidenciou que a atenção pré-natal não prepara as gestantes para a 

amamentação de forma adequada2. Objetivo: Relatar a experiência profissional 

com aleitamento materno na unidade de alojamento conjunto de dois hospitais 

públicos universitários. Método: Trata-se de um relato de experiência da autora 

referente a sua experiência no alojamento conjunto de duas maternidades 

públicas pertencentes a dois Hospitais Universitários Federais do Estado do Rio 

Grande do Sul e Santa Catarina, durante o período de 2000 a 2016, dos quais oito 

anos referem-se à primeira maternidade e, os três últimos, à segunda. Resultados: 

O aleitamento materno é um processo multidimensional que envolve fatores 

emocionais, sociais, econômicos, espirituais e culturais, além de aprendizado, 

tanto por parte do bebê como por parte da mãe. É um processo que não ocorre 

de forma automática e nem sempre é tão simples e fácil quanto muitas vezes 

se imagina. Tem bebês que nascem e não sabem sugar no seio e precisam ser 

estimulados e ensinados. As mães passam por um processo de adaptação com 

cada novo filho que nasce e nem sempre sabem qual a técnica correta para 

amamentar e, muitas vezes, nem mesmo conseguem 

posicionar sozinhas o bebê adequadamente para que ele 

consiga fazer uma boa pega e possa mamar. Mesmo uma 

mulher que já amamentou outros filhos, precisa aprender 

denovo o que demonstra a singularidade do binômio mãe-filho e família em 

cada novo nascimento. Conclusão: Os resultados mostram que trabalhar com 

o binômio mãe-filho no alojamento conjunto, exige dedicação, envolvimento e 

disponibilidade para auxiliar no processo de adaptação da mãe e do bebê ao 

aleitamento materno. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Alojamento Conjunto; Relações Mãe-

Filho

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. II 

Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito 

Federal. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009. 

2. Viellas EF, Domingues RMSM, Dias MAB, Gama SGN, Theme Filha MM, Costa 

JV et al. Assistência pré-natal no Brasil. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, 30 

Sup:S85-S100, 2014. 
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PO220 - O APOIO DA EQUIPE MULTIDISPLINAR PARA PROMOÇÃO DO 

ALEITAMENTO MATERNO EM UMA UNIDADE NEONATAL DE UMA MATERNIDADE 

PRIVADA DE BELÉM DO PARÁ.

GILMARA NASCIMENTO 1; AMANDA LOIOLA 2; LILIANE COSTA 3; 

1 - Maternidade Saúde da Criança; 2 - MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA; 3 - 

Faculdade Integrada Brasil Amazônia; 

Introdução: Para os recém-nascidos pré-termo, impossibilitados de serem 

amamentados no seio materno ou que não possuem condições de sucção pela 

própria imaturidade, a orientação da ordenha e estímulo precoce das mamas por 

suas mães é primordial para o futuro estabelecimento do aleitamento materno¹ 

. É de suma importância a oferta de uma sala de apoio a amamentação, para 

que estas possam ordenhar leite para seus filhos. Objetivo: Verificar o percentual 

de leite materno ordenhado cru dispensado para os recém nascidos internados 

na unidade neonatal. Método: Trata-se de um estudo retrospectivo, baseado na 

coleta de dados de uma planilha padrão do setor. Os dados foram consolidados 

no excel. Resultados: No primeiro semestre, o volume de dieta dispensada para 

a unidade neonatal foi de 107.575 litros, deste total, 77.145 litros de leite materno 

ordenhado cru, que representa o percentual de 72%. Conclusão: A orientação 

quanto a importância do leite materno, como: estímulo precoce das mamas, 

ordenha frequente e apoio incansável da equipe multidisciplinar. O livre acesso da 

lactantes e de sua rede de apoio favorece para que a mulher se sinta protagonista 

do processo de cuidar de seu bebê. 

PALAVRAS-CHAVE: Prematuro; Ordenha; Dieta

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referências 

1. Lopez CP, Silva RG. Métodos de Alimentação para recém 

nascidos prematuros. Rev. paul. pediatr. vol.30 no.2 São Paulo June 2012. 

2. Souza CB, Santo LCE, Giugliani ERJ. Políticas Públicas de Incentivo ao 

Aleitamento Materno: A Experiência no Brasil. 
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PO221 - O APOIO, A PROMOÇÃO E A PROTEÇÃO COMO CHAVE PARA O 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

GILMARA NASCIMENTO 1; AMANDA LOIOLA 2; LILIANE COSTA 3; 

1 - Maternidade Saúde da Criança; 2 - UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA; 3 - 

FACULDADE INTEGRADA BRASIL AMAZÔNIA; 

Introdução: Amamentar é contribuir para a redução de morbidades, mortalidade, 

danos ambientais. Amamentar é promover a vida mais saudável e melhorar 

sua qualidade, é garantir segurança alimentar e nutricional, é reduzir impactos 

ambientais, é sustentável. Na impossibilidade dos recém-nascidos mamarem 

diretamente em suas mães, a orientação da ordenha é fundamental para a 

proteção ao desenvolvimento sustentável. Objetivo: Demonstrar a importância da 

promoção, proteção e apoio ao Aleitamento Materno como umas das ações chaves 

para o desenvolvimento sustentável. Método: Trata-se de um estudo retrospectivo, 

baseado na coleta de dados de uma planilha padrão do setor, a qual monitora a 

dispensação de dietas. Os dados foram consolidados no excel. Resultados: No 

primeiro semestre de 2016, foi dispensado um volume total de dieta de 107,575 

litros leite, deste total 30.430 litros de fórmulas infantis. Caso, fosse dispensado 

o volume total de dieta em fórmula, seriam liberadas para o meio ambiente 359 

latas. Conclusão: A promoção, proteção e o apoio ao aleitamento Materno são de 

fundamentais importância para o desenvolvimento sustentável. 

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento sustentável.; 

Aleitamento Materno; Proteção

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Graça FCA, Novaes CRL. Texto preparado 

para o Seminário da SMAM 2016. 

2. Lopez CP, Silva RG. Métodos de Alimentação para recém nascidos prematuros. 

Rev. paul. pediatr. vol.30 no.2 São Paulo June 2012. 
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PO222 - O CUIDADO AMIGO DA MULHER NA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA 

CRIANÇA EM 2014 E 2015

MONTEIRO, FR 1; SILVA, OLO 2; 3CRUZ, Neide M.S. 1; ARAUJO RG. 1; REA MF 3; 

1 - Ministério da Saúde; 2 - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 3 - IBFAN; 

Introdução: a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) é uma Estratégia 

potencializadora nas Políticas de Saúde da Criança e da Mulher. No Brasil, em 2014 

incorporou o Critério Global “Cuidado Amigo da Mulher” (CAM) sugerido pela 

OMS/UNICEF, estimulando as boas práticas de assistência ao parto e nascimento 

proporcionando um bom começo de vida para o bebê, início da amamentação na 

primeira hora de vida e contato pele-a-pele em sala de parto (passo 4 da IHAC). 

Objetivos: Descrever o cumprimento do critério Cuidado Amigo da Mulher (CAM) 

da IHAC no país, conforme monitoramento interno anual online nos períodos 

de 2014 e 2015. Metodologia: Em 2014, 313 HAC e 309 em 2015, preencheram o 

monitoramento interno anual no Sistema “web” (SISAC) do Ministério da Saúde/

MS. No último dia de cada período, foi realizada a consolidação dos dados, 

analisados e disponibilizados pelo Ministério da Saúde às Secretarias de Saúde 

Estaduais, Municipais, do Distrito Federal e aos HAC. Resultados: Os dados do 

monitoramento mostraram que no ano de 2014 os hospitais cumpriram 63,2% dos 

critérios exigidos quanto ao CAM e 74,4% em 2015, o que mostra um aumento de 

11,2%. Essa tendência de melhora pode ser resultado do cumprimento do passo 4 

que já vinha evoluindo positivamente nos últimos anos (45% em 2011 para 65,7% 

em 2015), essencial para potencializar o início precoce da amamentação. No 

entanto, sabemos que é necessária a melhora nas práticas de cesárea, no nosso 

país encontrando-se com taxas ainda acima do preconizado 

pela OMS, mesmo nos HAC. Conclusões: A IHAC no Brasil 

tem avançado na reorganização das práticas hospitalares 

visando aumentar as taxas de amamentação na primeira 

hora. Isso se reveste de importância diante das evidências científicas atuais que 

comprovam que o início precoce da amamentação está associado a um risco 

reduzido de mortalidade neonatal

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno na 1ª hora; Iniciativa hospital amigo da 

criança; Cuidado amigo da mulher

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referências: Khan J et al. Timing of 

Breastfeeding Initiation and Exclusivity of Breastfeeding During the First Month 

of Life: Effects on Neonatal Mortality and Morbidity—A Systematic Review and 

Meta-analysis. Matern Child Health J (2015) 19:468–479
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PO223 - O ESTIMULO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO ATRAVÉS DAS 

REDES SOCIAIS

Brandao AMO 1; Silva HML 1; 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS; 

O ESTIMULO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO ATRAVÉS DAS REDES 

SOCIAIS 

A Experiência do grupo Amamentamaceió 

Amamentamaceió é um Grupo de mães que se apoiam mutuamente na vivência 

da amamentação. Sua ação ocorre através do WatsAp, reuniões mensais com as 

mães e orientação individual presencial, com as fundadoras do grupo. 

É um grupo sem fins lucrativos e seus objetivos são informar e apoiar as mulheres 

que desejam amamentar. A equipe de base, denominada Quinteto Amamentação, 

é constituída por 04 mães e 01 pai, credenciados pela formação e/ou experiência 

exitosa com amamentação e com grupos de apoio. O objetivo da pesquisa foi 

descrever os efeitos desse grupo de apoio frente à finalidade para a qual foi criado. 

A metodologia utilizada foi a entrevista com mães do grupo, através do aplicativo. 

Responderam 166 mães, sendo excluídas 20 que ainda não pariram. Dessas, 94 

informaram não ter recebido nenhuma orientação no pré-natal; a maioria fez 

pré-natal com médicos de planos de saúde; Na maternidade, 85 entrevistadas 

receberam seu bebê na primeira hora pós-parto, enquanto 61 afirmaram que não 

viveram essa experiência. Enquanto internadas, 33 não receberam nenhum apoio e 

67 afirmaram que houve pouco apoio; 64 referiram que o bebê recebeu outro leite 

durante a internação. A justificativa mais citada foi a ocorrência de hipoglicemia 

e a ausência de colostro. Os dados indicam que 87, com 

bebês menores de seis meses, fazem aleitamento exclusivo. 

A gratidão verbalizada pelas mães do grupo e a insistência 

em afirmar que só conseguiram superar as dificuldades 

(apojadura, ingurgitamento, pega incorreta, fissuras, dores, obstrução de dutos e 

mastite) e retomar ao aleitamento exclusivo graças ao apoio mútuo proporcionado 

pelo Amamentamaceió, além do apoio de maridos e avós, nos levam a concluir 

que o Amamentamaceió vem alcançando seus objetivos, enquanto grupo de 

apoio às mães que desejam amamentar. 

PALAVRAS-CHAVE: Rede social; Amamentação; Grupo de apoio

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: LANA, Adolfo Paulo Bicalho. O livro de estímulo 

à amamentação. ATHENEU. São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte. 2001 

MARROQUIM, Pajuçara Maria Guimarães. Amamentar, por que não? EDUFAL. 

Maceió, 2006 

REGO, José Dias. Aleitamento Materno. ATHENEU, São Paulo. 2002 

VINHA, Vera Heloísa Pileggi. O livro da amamentação. CLR Balieiro. São Paulo. 

1999.
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PO224 - O PAPEL DA POSTURA DA MULHER NO RESULTADO FINAL DE ESCORE 

PARA AVALIAÇÃO DE TÉCNICA DE MAMADA.

Lauck AL 1; Nunes LM 2; 

1 - Curso de Quiropraxia - Universidade Feevale; 2 - Universidade Feevale; 

Introdução: Fator essencial para o sucesso na amamentação é a técnica de 

mamada correta. Objetivo: Determinar a importância da postura inadequada da 

mulher durante a amamentação em relação ao escore total para a avaliação da 

técnica de mamada. Método: Estudo transversal com amostra composta por 30 

duplas mães/bebês. A coleta de dados foi realizada a cada 48 horas, envolvendo 

as mães/bebês que estivessem em alojamento conjunto e em aleitamento materno 

efetivo, e consistiu no preenchimento de questionário com informações sócio 

demográficas, aspectos relacionados ao pré-natal‚ ao parto e às expectativas com 

o aleitamento materno. Posteriormente, solicitou-se à mãe que amamentasse o seu 

bebê , e a mamada foi avaliada aplicando instrumento validado pela Organização 

Mundial de Saúde; dessa forma foram registrados os comportamentos favoráveis 

de cada dupla mãe/bebê durante a mamada, recebendo para cada item a 

pontuação 3 quando a técnica estava totalmente correta, 2 para parcialmente 

correta e 1 quando incorreta, para finalmente calcular-se o escore total para 

cada indivíduo do estudo. Utilizou-se a correlação de Spearman e o nível de 

significância estatística foi p < 0,05. Resultados: A posição da mãe, do bebê, as 

respostas da dupla mãe-bebê e a anatomia da mama apresentaram correlação 

positiva direta com o resultado final do escore total (p=0,000, p=0,003, p=0,000, 

p=0,010, respectivamente). Os itens desfavoráveis na postura da mãe encontrados 

com maior frequência, inclusive de forma concomitante 

(76,7%), foram os ombros tensos e elevados e a mãe sem 

suporte para o corpo com travesseiros, seguido da postura 

incorreta onde a mãe inclina-se para frente (43,3%) e a mãe 

sem suporte para os pés (33,3%). Conclusão: A amostra estudada demonstrou 

de uma forma geral, um bom desempenho nos escores para análise de técnica 

de mamada. A postura da mulher foi fator importante para uma melhor ou pior 

técnica de mamada.

PALAVRAS-CHAVE: quiropraxia; aleitamento materno; postura

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. COLSON, S. Maternal breastfeeding positions: 

Have we got it right (2). The PractisingMidwife , 2005, 11(8). 

2.ESPÍRITO SANTO, LC Fatores associados à interrupção precoce do aleitamento 

materno exclusivo e influência do padrão de aleitamento materno no primeiro 

mês de vida na duração da amamentação. 2006. 142 p. Tese (Doutorado em 

Medicina) – Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2006. 

3. OLIVEIRA, LD Efeito da intervenção para melhorar a técnica de amamentação 

nas freqüências de aleitamento materno exclusivo e problemas decorrentes da 

lactação. 2004. 74 p. Dissertação (Mestrado em Medicina) – Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, 2004.
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PO225 - O PROCESSO DE COMUNICAÇÃO PARA A PROMOÇAO DO 

ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NA CONCEPÇÃO DE PROFISSIONAIS DA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Ramos CV 1; silva LR 1; Alencar MSS 2; Almeida CAPL 1; Lago EC 1; 

1 - Centro Universitário Uninovafapi; 2 - Universidade Federal do Piauí; 

A amamentação é uma ação essencial e necessária para a sobrevida e 

desenvolvimento infantil, reconhecida internacionalmente. Considerando a 

grande importância do aleitamento materno para a saúde das crianças, a falta 

de informações ou falhas na comunicação entre os envolvidos podem interferir 

na sua prática. Ressalta-se que as múltiplas formas de comunicação interferem 

no processo educativo, sendo necessária a reflexão constante das estratégias 

adotadas pelos profissionais ao propor uma prática educativa. Diante do exposto 

este estudo objetivou analisar o processo de comunicação dos profissionais 

da ESF como instrumento para a promoção do Aleitamento Materno Exclusivo 

- AME. Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva e exploratória, com 

abordagem qualitativa, realizada com 16 profissionais da Estratégia Saúde 

da Família de um município do Piauí. Para coleta de dados foi utilizado uma 

entrevista semi-estruturada conduzida com auxílio de um roteiro temático. Os 

dados foram analisados utilizando a técnica de análise de conteúdo do tipo 

temática. Após análise das falas dos entrevistados, emergiram cinco categorias 

temáticas, a saber: Conhecimento insuficiente sobre os programas de incentivo ao 

aleitamento materno; O AME como elemento para promoção e proteção da saúde; 

Instrumentos utilizados pelos profissionais da equipe para comunicação em AME; 

Facilidades e dificuldades operacionais; Necessidade de 

formação específica em aleitamento materno. Os resultados 

revelaram fragilidades no processo de comunicação, 

além do reconhecimento por parte dos profissionais da 

necessidade de formação em aleitamento. O processo de comunicação deveria 

ser incentivado e pensado enquanto ferramenta importante e estratégica, para 

aproximação do profissional de saúde à realidade das mães, podendo propiciar 

cuidados mais efetivos. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; Estratégia Saúde da Família; 

Comunicação e profissionais de saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Caminha MFC, et al. Aleitamento materno 

exclusivo entre profissionais de um Programa Saúde da Família. Ciênc. saúde 

coletiva, Rio de Janeiro, 2011,16(4), Apr. 

Alves CRL, et al. Fatores de risco para o desmame entre usuárias de uma unidade 

básica de saúde de Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil, entre 1980 e 2004. Cad. 

Saúde Pública, Rio de Janeiro, 2008, 24(6). 

Brandão EC, Silva GRF, Gouveia MTO, Soares LS. Caracterização da comunicação 

no aconselhamento em amamentação. Rev. Eletr. Enf., 2012, 14(2), abr/jun. 

Silva CMC et al. Educação em saúde: uma reflexão histórica de suas práticas. 

Ciênc. saúde coletiva 2010 Ago [citado2016Fev23];15 (5): 2539-2550. 

Oliveira A et al. Communication within the context of user welcoming into a 

family health unit in São Carlos, São Paulo.Interface - Comunic., Saúde, Educ., 

2010, 12(27):749-62, out./dez. 
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PO226 - O PROCESSO DE TRABALHO EM SAÚDE NO BANCO DE LEITE HUMANO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA

MARTINS CC 1; VIEIRA GO 1; VIEIRA TO 1; REIS MR 2; MORAIS SPT 3; FREITAS 

AMA 4; 

1 - Universidade Estadual de Feira de Santana; 2 - Hospital Geral Clériston Andrade; 

3 - Universidade Federal do Recôncavo Baiano; 4 - Universidade Estadual de Feira 

de Santana Bahia; 

Introdução: O processo de trabalho em saúde é constituído por 4 elementos 

que interagem: objeto de trabalho, instrumentos, finalidade e agentes (MENDES 

GONÇALVES, 1979, 1992). O Banco de Leite Humano (BLH) é um serviço 

especializado vinculado a hospital maternidade e/ou infantil responsável por 

atividades de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno (AM) (BRASIL, 

2008). 

Objetivo: Relatar o processo de trabalho em saúde desenvolvido no BLH sob a 

perspectiva da Atenção Gerenciada (AG) de Merhy (2002) e da Clínica Ampliada 

(CA) de Gastão Wagner (2006). 

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo. 

Resultados: No BLH o objeto de trabalho se constitui na materialização do leite 

humano ordenhado processado (LHOP); os instrumentos permeiam o diálogo, 

técnicas de manejo da lactação e controle de qualidade do LHOP e a clínica 

multiprofissional; a finalidade é a obtenção de produto lácteo de qualidade para 

atender crianças em situação de risco; e, os agentes envolvidos são: funcionários, 

mãe, filho e família. O processo de trabalho no BLH traz muito da AG em suas 

atividades, principalmente quando combina trabalho em 

ato e consumo de produtos feitos em trabalhos anteriores 

(MERHY, 2002), fato este visível, quando se propõe um 

fluxograma de funcionamento, quando se desenvolve 

processos sistematizados de atendimento e de controle de qualidade do LHOP, 

quando se burocratiza a escrita do atendimento e dos processos internos, 

etc. No entanto, a CA encontra-se aparente quando se tem a necessidade do 

acolhimento às mães doadoras ou em situações complicadoras do manejo da 

lactação, à formação do vínculo com os agentes para que retornem ao setor 

propiciando benefício mútuo aos envolvidos no processo, ao desenvolver um 

olhar humanizado e integral para a compreensão da subjetividade do problema 

trazido pelos agentes. 

Conclusão: Destaca-se a importância destas duas práticas complementares 

no processo de trabalho no BLH, por se constituir em elemento estratégico da 

política pública em favor da amamentação. 

PALAVRAS-CHAVE: bancos de leite; trabalho; assistência à saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Banco de Leite Humano: 

funcionamento, prevenção e controle de riscos. Brasília: Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária; 2008. 

CAMPOS GW de S. Clínica e Saúde Coletiva Compartilhadas: teoria Paideia e 

reformulação ampliada do trabalho em saúde. In: CAMPOS GW de S et al.(org.). 

Tratado de Saúde Coletiva. São Paulo: Hucitec/Rio de Janeiro: Fiocruz; 2006. 

MENDES GONÇALVES RB. Medicina e História: raízes sociais do trabalho médico 

[dissertação de mestrado], São Paulo: Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo; 1979. 

MENDES GONÇALVES RB. Práticas de Saúde: processos de trabalho e 

necessidades. São Paulo: Centro de Formação dos Trabalhadores em Saúde da 

Secretaria Municipal da Saúde, 1992. (Cadernos Cefor, 1ª 

Série textos). 

MERHY EE. Saúde - Cartografia do Trabalho Vivo. São 

Paulo: HUCITEC; 2002. 
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PO227 - O PROFISSIONAL DE FONOAUDIOLOGIA EM UM BANCO DE LEITE 

HUMANO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Batista CLC 1; 

1 - Banco de Leite Humano, Hospital Universitário, Universidade Federal do 

Maranhão; 

Introdução: Mães que amamentam, pretendem amamentar ou com dificuldades 

para estabelecer o processo de aleitamento procuram os Bancos de Leite 

Humano como serviço especializado disponível para resolução dos problemas. 

O profissional de Fonoaudiologia é um dos que podem acolher o usuário com 

algum tipo de questão relacionada ao aleitamento materno. Objetivo: Relatar a 

experiência de um profissional de Fonoaudiologia inserido dentro de uma equipe 

multiprofissional no contexto da promoção do Aleitamento Materno Exclusivo em 

um Banco de Leite Humano. Descrição metodológica: Constitui-se de um relato de 

experiência, num balanço de atendimentos entre 2011 e 2016, de um fonoaudiólogo 

do Banco de Leite Humano do Hospital Universitário da Universidade Federal 

do Maranhão. Para estabelecer o relato, realizam-se levantamentos em registros 

de atendimento, pesquisas, vivências e oralizações de colegas de trabalho e 

expressão de opinião informal de usuários. Resultados: A Fonoaudiologia faz parte 

do rol das profissões da saúde que atuam diretamente com o ato de amamentar. 

Durante a vivência no BLH, o Fonoaudiólogo atua nas alterações e problemas 

que podem dificultar o início, a continuidade ou a duração do aleitamento 

materno. Avaliação do frênulo lingual, intervenção em casos de intercorrências 

mamárias, atividades educativas, terapias específicas para problemas de sucção 

ou de coordenação sucção/deglutição/respiração em 

bebês a termo, controle de peso, avaliação da mamada e o 

manejo clínico das dinfunções orais são as atividades mais 

prevalentes. O fato de o profissional ser do sexo masculino 

não é relatado como impeditivo para que as mulheres atendidas se exponham. O 

atendimento multiprofissional integrado é um fator determinante para o sucesso 

do atendimento. Conclusão: O serviço de Fonoaudiologia do BLH-HUUFMA tem 

conseguido ser resolutivo e contribuído de maneira produtiva para a proteção do 

aleitamento materno exclusivo, seu início ou continuidade, reverberando a ação 

natural da mulher que amamenta. 

PALAVRAS-CHAVE: Fonoaudiologia ; Bancos de Leite; Aleitamento Materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: - Brasil, Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. Banco de Leite Humano: Funcionamento, Prevenção e Controle de 

Riscos. Brasília; 2008. 160 p. 

- Sanches MTC. Manejo clínico das disfunções orais na amamentação. J Pediatr 

(Rio J). 2004;80:155–62. 

- Ministério da Saúde. Saúde da Criança: Crescimento e Desenvolvimento. Brasil. 

Ministério da Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília; 2012. 272 p. 

- Maia PRDS, Almeida JAG, Novak FR, Silva DA. Rede Nacional de Bancos de Leite 

Humano : gênese e evolução Human Milk Banks National Network : genesis and 

evolution. Rev Bras Saude Matern Infant. 2006;6(3):285–92.



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

245

PO228 - O USO DA CHUPETA COMO UM FATOR DETERMINANTE PARA O 

DESMAME PRECOCE

SOUZA, ALM 1; GAETA ARB 1; SANTOS MRLD 1; 

1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO; 

Em tempos modernos, a chupeta vem sendo cada vez mais utilizada como um 

artifício para acalentar o bebê. Outros fatores que influenciam o seu uso são a idade 

materna, o trabalho, classe social, escolaridade, falta de apoio familiar e doenças 

relacionadas à mãe e/ou ao bebê, dentre outros. No entanto, a sua introdução 

pode acarretar uma “confusão de sucção” levando a dificuldade na amamentação. 

Além disso, pela menor estimulação da mama, há uma diminuição da produção 

de leite tendo como consequência primária o desmame precoce. O objetivo deste 

trabalho é demonstrar a importância da educação permanente em saúde, pois, 

muitas vezes estas mães estão desinformadas sobre os malefícios deste habito 

deletério, acreditando estar beneficiando seus bebês. A odontologia tem papel 

fundamental neste processo, devendo o cirurgião dentista estar inserido nos 

grupos multidisciplinares de apoio integral e irrestrito ao aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Chupeta; Desmame

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ALMEIDA, M.E.C; MELO, N.S; MAIA, S.A.; COSTA 

A.M.M.; SOUZA, K. R. A influência do desmame precoce no desenvolvimento de 

hábitos bucais deletérios. ConScientiae Saúde. São Paulo. v.6, n.2, p. 227-234. 

2007. ISNN 1677-1028. 

SILVEIRA, F.J.F.; LAMOUNIER, J.A. Influência do uso da 

chupeta e do tabagismo materno na amamentação–Revisão 

de literatura. Rev Med Minas Gerais 2003; 13(2):120-28 

SOARES, M.E.M.; GIUGLIAN, E.R.J.; BRAUN M.L; SALGADO A.C.N; OLIVEIRA 

A.P.; AGUIAR, P.R. Uso de chupeta e sua relação com o desmame precoce 

em população de crianças nascidas em Hospital Amigo da Criança. Jornal de 

Pediatria – V 79, n 4, 2003. 
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PO229 - OFICINA: “AMAMENTAÇÃO: COMO APOIAR?!”

FARIAS, MDP 1; XAVIER, MS 2; PEREIRA, FSS 1; 

1 - ENLACE DOURADO; 2 - PREFEITURA DE FORTALEZA; 

A Amamentação é algo além do natural, envolvido nas crenças e cultura de 

cada comunidade. Não há como falar em aleitamento sem perpassar os mitos e 

crenças que são repassados há gerações como verdades. Muitos são os aspectos 

que envolvem a amamentação, poucos são os profissionais bem preparados 

para dar respostas amorosas e embasadas às dúvidas das mulheres. Para que 

os profissionais de saúde possam despir-se destes mitos, levamos a “Oficina 

de Amamentação: como apoiar?!” aos alunos dos cursos da área de Saúde da 

Universidade Estadual do Ceará. 

A oficina, com carga horária de oito horas, teve como objetivo oferecer uma 

informação concisa, confiável e prática sobre o aleitamento materno, que permita: 

1) aos profissionais/estudantes de saúde ajudar com eficiência às mulheres que 

amamentam, e 2) proporcionar segurança nas informações repassadas pelos 

profissionais de saúde. 

Foram abordados temas de importância para o bom estabelecimento do 

processo de amamentar e continuidade do aleitamento de forma prolongada 

como: benefícios do aleitamento para mãe e bebê, mitos da amamentação, o que 

é uma boa ‘pega’, porque não usar bicos artificiais, amamentação de gêmeos, 

amamentação na 1ª hora de vida, mamadas noturnas, retorno ao trabalho e papel 

do profissional de saúde no Aleitamento. Mostramos como oferecer apoio, desde 

a triagem – avaliação – identificação – orientação e ao encaminhamento a outro 

profissional caso houvesse necessidade. 

Participaram desta oficina, 15 alunos dos cursos de 

Enfermagem, Nutrição, Psicologia e Ciências Sociais. Ao 

final da oficina, realizamos um questionário que visava 

conhecer o quanto os mitos foram desvendados. O resultado foi positivo com 

relação principalmente ao mito “Leite Fraco”. Ao final, os alunos solicitaram uma 

continuidade do tema numa próxima oportunidade.

PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO; EDUCAÇÃO EM SAUDE; REDE 

DE APOIO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Carvalho, MR de, Tavares, LAM. Amamentação: 

Bases Científicas. 3ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Pryor, K. A Arte de Amamentar. 3ed. São Paulo: Summus, 1981. 

González, C. Manual Prático de Aleitamento Materno. 1ed. São Paulo: Editora 

Timo, 2014.
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PO230 - ORIENTAÇÃO ÀS DOADORAS QUANTO AOS PROCEDIMENTOS DE 

COLETA DO LEITE HUMANO NO DOMICÍLIO COM UTILIZAÇÃO DE RECURSO 

AUDIOVISUAL COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO

Ferreira HA 1; Passos MC 2; 

1 - Escola de Nutrição - UFOP; 2 - Departamento de Nutrição Clínica e Social - 

UFOP; 

Os Bancos de Leite Humano (BLH) são importantes elementos da política pública 

nacional em favor da amamentação (HENRIQUES, ALMEIDA, 2008). Tem por 

função promover, apoiar e proteger o aleitamento materno e, além, coletar, 

processar e distribuir o LH de doadoras garantindo a qualidade desde a ordenha 

até a distribuição. Este trabalho tem por objetivo relatar a experiência de controle 

de qualidade do leite humano doado por meio do reforço das orientações às 

doadoras do BLH Rotary da Amizade da Santa Casa da Misericórdia de Ouro 

Preto, MG. Utilizou-se como recurso audiovisual um vídeo produzido (https://

www.youtube.com/watch?v=yIelUaUuCmw), em parceria com a TV UFOP, no ano 

de 2014, pelo Projeto de Extensão Mãe de Leite – PROEX/UFOP, desenvolvido 

desde 2006 por alunos de Nutrição, Farmácia e Ciência e Tecnologia de 

Alimentos. Foram visitadas 20 doadoras cadastradas no período de 20/03/2015 

a 07/04/2016, utilizando-se questionário com informações socioeconômicas e 

demográficas seguido de check list com procedimentos preconizados para coleta 

do leite humano no domicílio (ANVISA, 2008). Após a aplicação do questionário, 

procedeu-se a apresentação do vídeo com intuito de reforçar as orientações 

sobre as boas práticas no processo de coleta do leite doado. Resultados do teste 

de acidez (°D) de três amostras do LHOC, antes e após 

o reforço das orientações, foram levantados no livro de 

registro de pasteurização do serviço. A análise estatística 

foi realizada pelo teste t pareado no programa PAWS versão 

1.8. Não houve associação significativa entre o valor da acidez antes e após o 

reforço das orientações. Ainda assim, a utilização do recurso audiovisual para o 

reforço das orientações mostrou-se relevante para detecção precoce de falhas e 

adequação dos procedimentos de coleta do leite humano no domicílio, antes que 

a qualidade do leite fosse comprometida.

PALAVRAS-CHAVE: Banco de leite humano; Controle de qualidade; Recursos 

audiovisuais

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos/ 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Anvisa, p.87-96, 2008. 

FERREIRA, E.C. O uso dos audiovisuais como recurso didático. 2010. 75 f. 

Dissertação de Mestrado em Ensino de História e Geografia 3º Ciclo do Ensino 

Básico e Ensino Secundário. Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 

Porto, 2010. 

GRAZZIOTIN, A.L.; GRAZZIOTIN, M.C; LETTI, L.A. Descarte de leite humano 

doado a Banco de Leite antes e após medidas para reduzir a quantidade de leite 

imprópria para consumo. J.Pediatr, Rio de Janeiro, v.86, n.4, p.290-294, 2010. 
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PO231 - ORIENTAÇÃO E APOIO PROFISSIONAL NO ALEITAMENTO MATERNO: 

UM ESTUDO DE COORTE DE NASCIMENTO

Bauer DFV 1; Ferrari RAP 2; Cardelli AM 3; 

1 - Centro de Ciências da Saúde. Universidade Estadual de Londrina; 2 - Área da 

Saúde da Criança e do Adolescente. Centro de Ciências da Saúde. Universidade 

Estadual de Londrina; 3 - Área da Saúde Mulher e Gênero. Centro de Ciências da 

Saúde. Universidade Estadual de Londrina; 

Introdução: A Rede Mãe Paranaense, em consonância com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) reforçam 

que o aleitamento materno é um processo não apenas biológico, mas também 

social e cultural, e a necessidade de se estabelecer uma estratégia nacional de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na atenção básica, com o 

objetivo de contribuir para o aumento dos índices no País e no Estado do Paraná. 

Objetivo: O estudo objetivou verificar o apoio profissional e orientações no 

incentivo ao aleitamento materno em uma maternidade pública de risco habitual. 

Descrição Metodológica: Pesquisa quantitativa aninhado a uma coorte com 357 

puérperas, de 2013 a 2015, aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE 

19352513.9.0000.5231, Londrina-PR. Resultados: A maioria das mulheres (70,8%) 

tinham idade entre 20 e 35 anos, 67% ≥8 anos de escolaridade, 85% tiveram 6 

ou mais consultas de pré-natal. Durante a assistência ao pré-natal 55,6% das 

gestantes receberam orientação de Aleitamento Materno (AM), na internação 

65% das puérperas relataram ajuda e orientação para a amamentação na sala 

de parto, 3,7% dos profissionais observaram e avaliaram a mamada no retorno 

ao ambulatório de puerpério imediato, e dos profissionais 

que realizam orientação o enfermeiro foi o mais prevalente 

(61%). Conclusão: Os resultados da pesquisa levam à 

reflexão de que os problemas no início da amamentação 

podem estar associados a práticas assistenciais ausentes ou inadequadas, como 

fator de sensibilização de gestores e profissionais de saúde para a ampliação de 

suas ações de incentivo e apoio ao aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Promoção da saúde; Enfermagem 

Materno-Infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição 

infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Cadernos de Atenção 

Básica, n. 23. 2.ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2015. 184 p. 

2. Marques, ES et. al. A influência da rede social da nutriz no aleitamento materno: 

o papel estratégico dos familiares e dos profissionais de saúde. Ciência & Saúde 

Coletiva, supl. Supplement 1.15.(Jun 2010): 1391-1400. 

3. Huçulak, M; Peterlini, OL; Dalcuche, MG. Linha guia: rede mãe paranaense. 

Curitiba: Secretaria de Saúde, 2014. Disponível em: . Acesso em: 22 jul. 2016. 
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PO232 - ORIENTAÇÕES SOBRE ALEITAMENTO MATERNO EM CONSULTA 

DE ENFERMAGEM PRÉ-NATAL: RELATO DE RESIDENTES EM ENFERMAGEM 

OBSTÉTRICA

Rocha, BD 1; Quadros, JS 2; Gomes, IEM 2; Bordignon, JS 1; 

1 - Centro Universitário Franciscano; 2 - Universidade Federal de Santa Maria; 

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno é um processo importante de criação de 

vínculo entre mãe e filho, apresentando benefícios importantes para a criança, 

nutriz e sociedade1. Nesse âmbito, a consulta de enfermagem pré-natal, consiste 

em uma oportunidade de educação em saúde, por meio de orientações sobre 

aleitamento materno, que incluam a gestante, parceiro e família. Principalmente 

por trata-se de uma situação que gera dúvidas, ansiedades e dificuldades, 

principalmente nas primeiras semanas de vida do bebê, contribuindo para o 

desmame precoce e a introdução de fórmulas infantis 2. OBJETIVOS: Socializar 

a experiência de residentes de um Programa de Residência em Enfermagem 

Obstétrica, nas orientações sobre aleitamento materno, nas consultas de pré-

natal. MÉTODOS: Consiste em um relato de experiência sobre a prática de 

residentes de um Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica da região 

central no estado do Rio Grande do Sul. Foram desenvolvidas atividades práticas 

entre 2014 e 2015, em Unidades Básicas de Saúde e Estratégias de Saúde da 

Família, com destaque para as consultas de pré-natal e orientações sobre 

amamentação. RESULTADOS: As consultas tinham como principal diferencial, a 

escuta ativa às necessidades das mulheres, por meio da troca de saberes entre 

profissional-paciente, possibilitando orientações mais dinâmicas. As orientações 

ocorriam por meio de ilustrações e demonstrações e 

nos grupos de gestantes por meio de vídeos, relatos de 

outras mulheres e dinâmicas de grupo. Percebia-se que as 

gestantes valorizavam a experiência familiar, repassada por 

suas avós ou mães, o que influenciava na decisão e no manejo da amamentação. 

Para tanto, era realizada uma abordagem cuidadosa, incluindo a família e visando 

desmistificar alguns pré-conceitos. CONCLUSÃO: A partir de uma visão ampliada 

e humanizada, as residentes proporcionam um cuidado integral promovendo o 

empoderamento feminino e o auxílio nas principais dificuldades relacionadas ao 

processo de amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Cuidado pré-natal; Educação em 

Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. BRASIL. Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamente de Atenção Básica. Saúde da Criança: aleitamento materno e 

alimentação complementar. 2ª ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 

2. BRASIL. Ministério da Saúde.Secretaria de Atenção à Saúde. Pré-natal e 

Puerpério: atenção qualificada e humanizada – manual técnico. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2005. 
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PO233 - ORIENTAÇÕES SOBRE ALEITAMENTO MATERNO NA ATENÇÃO 

PRIMÁRIA

Salviano AF 1; Vasconcelos IN 1; Barros LM 1; Magalhães LA 1; Almeida PC 2; 

Azevedo DV 1; 

1 - Grupo de Estudos e Pesquisa em Saúde Materno Infantil. Universidade Estadual 

do Ceará; 2 - Universidade Estadual do Ceará; 

Introdução 

A atenção primária tem papel fundamental na orientação do aleitamento 

materno.1 Este possui benefícios como aumento do vínculo afetivo mãe-filho, 

menor incidência de doenças, melhor imunidade e maior proteção para doenças 

crônicas.2,3 

Objetivo 

Verificar as condições de orientação sobre aleitamento materno de nutrizes na 

atenção primária. 

Descrição metodológica 

Estudo transversal, quantitativo, realizado em sete Unidades de Atenção Primária 

à Saúde de Fortaleza (Ceará), entre dezembro de 2015 e junho de 2016. Amostra 

não probabilística, por conveniência, onde foram incluídas 217 nutrizes com idade 

maior ou igual a 18 anos em atendimento nas unidades. Foram coletados dados 

socioeconômicos e sobre aleitamento materno. Recorte do projeto “A rede de 

atenção em saúde materno-infantil em Fortaleza: cuidando de gestantes, nutrizes 

e crianças menores de dois anos” (Edital Universal 14/2013 – CNPq; Processo: 

484077/2013-9), aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (protocolo 388.016). 

Resultados 

A média de idade foi de 27,5 anos (+ 6,2). Quanto a 

escolaridade, 41,5% (n=90) concluíram o ensino médio e 

17,5 % não terminaram o ensino fundamental. Em relação a 

renda familiar, a maioria (n=149; 68,7%) relatou renda de 1 a 3 salários mínimos. 

Quanto a realização do pré-natal, a grande maioria (n=215; 99,1%) respondeu 

que sim e 69,15% (n=150) realizaram 7 ou mais consultas. O parto das nutrizes 

aconteceu com média de 38,8 semanas gestacionais. A maioria (n=168; 77,4%) 

recebeu orientação sobre amamentação, sendo o hospital/maternidade onde o 

filho nasceu o local mais citado na realização das orientações (n=111) seguido do 

pré-natal (n=57). O enfermeiro foi o profissional que mais realizou orientação 

(n=109), seguido do médico (n=70) e do nutricionista (n=8). 

Conclusão 

A maioria das nutrizes receberam orientação sobre aleitamento materno. No 

entanto, destaca-se a importância da orientação precoce na atenção básica 

durante o pré-natal e continuada em todos os níveis de assistência com o apoio 

do nutricionista. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Atenção primária; Orientação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Pereira RSV, Oliveira MIC, Andrade CLT, Brito 

AS. Fatores associados ao aleitamento materno exclusivo: o papel do cuidado na 

atenção básica. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro. 2010; 26(12):2343-54. 

Vitolo MR. Nutrição da gestação ao envelhecimento. In: Vitolo MR. Importância 

do aleitamento materno. 2.ed. Rio de Janeiro: Rubio; 2015. p. 137-40. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação 

complementar. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde; 2015. 
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PO234 - OS CANTINHOS DA AMAMENTAÇÃO EM OURO PRETO: É PRECISO? 

QUEM GANHA? QUEM PERDE?

Barbosa, CB 1; Oliveira PO 1; 

1 - Vigilância em Saúde/SMS/PMOP; 

Ouro Preto vem, desde 1994, promovendo ações que possam estimular ainda 

mais à mãe a amamentar seu(s) filho(s), sempre buscando inovar e criar novas 

estratégias! Desde a gravidez e o nascimento devem-se implantar ações que 

proporcionem a melhor qualidade de vida. Criar Cantinhos para Amamentar é: - 

Uma maneira de dar acolhimento ao bebê e à mãe, fazendo-a perceber que seu 

lugar é único e o ato de amamentar é de suma importância! - Ter um ambiente 

para a família, que pode ser fixo ou móvel (como ser construído para um evento), 

de apoio constante!- Um momento de alerta, visto que o aleitamento materno é 

responsabilidade de todos! Busca-se um olhar atento, abrangente, levando em 

consideração os aspectos emocionais, a cultura familiar, a rede social de apoio à 

mulher. Esse olhar, necessariamente, deve reconhecer a mulher como protagonista 

do seu processo de amamentar, valorizando-a, escutando-a e empoderando-a. 

OLHO VIVO! É preciso promover os direitos dos pais e do bebê, respeitando a 

Lei Nº 950 DE 09 DE JULHO DE 2015: Art. 1º Todo estabelecimento localizado 

no Município de Ouro Preto deve permitir o aleitamento materno em seu 

interior, independentemente da existência de áreas segregadas para tal fim. Lei 

11.265/06 (DECRETO 8.552/15) do Ministério a Saúde. Até o momento já criamos 

5 fixos e 2 itinerantes em Ouro Preto, onde pode–se reproduzir conhecimentos 

e significações partilhadas: Mãe e bebê; Mãe, bebê e pai; Mãe, Bebê e outros 

familiares/profissionais; Mãe, bebê e comunidade!Nestes 

locais há materiais educativos que seguem as diretrizes que 

apoiam e defendem o Aleitamento Materno. Este trabalho é 

uma etapa incipiente para a conquista de Sala de Apoio a 

Mulher Trabalhadora que Amamenta. Para tornar os Cantinhos da Amamentação 

atraentes e eficazes, há muito o que se fazer. Então quem ganha? Quem perde? 

Movimente-se! Participe! E faça acontecer!

PALAVRAS-CHAVE: Sala de Apoio; Cantinhos da Amamentação; Estímulo

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Ministério da Saúde. ANVISA. Portaria Nº 193, 

de 23 de fevereiro de 2010. 

Site: aleitamentomaterno.wix.com/inicio 
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PO235 - OS SABERES POPULARES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

NA TEMÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO

Katz M 1; Fernandes RC 1; 

1 - Universidade Federal do Paraná; 

Introdução: A valorização dos significados construídos na vivência das mulheres, 

relacionados ao aleitamento materno, pode desvelar as suas reais necessidades 

e ser um importante caminho para o entendimento deste evento (WIHELM, et al 

2015). É preciso diferenciar o conhecimento cientifico dos saberes populares e 

considerar que a transferência entre os dois universos é necessária para que haja 

confiança e credibilidade no atendimento e para estabelecimento do vinculo entre 

o usuário e o profissional na construção do processo saúde/doença. 

Objetivo(s): Relatar sobre a capacitação dos Agentes comunitários de saúde 

(ACS’s,), no Município de Colombo– Paraná, referente à temática de aleitamento 

materno no período de estágio acadêmico. Refletir como os saberes e práticas 

populares dos ACS’s influenciam nos seus pensamentos e conhecimentos sobre 

este tema. 

Métodos: A Capacitação consistiu em 5 encontros. Abordamos desde a importância 

do aleitamento materno até as dificuldades enfrentadas pelas nutrizes aliando 

sempre a realidade do município. Realizamos dinâmicas interativas de modo 

que pudessem despertar questionamentos entre os conhecimentos culturais já 

expostos e os científicos que estávamos propondo. 

Resultados: Em todos os encontros foram relatadas experiências pessoais, 

práticas e saberes populares. A terceira oficina, ao abordar sobre o manejo 

clínico do aleitamento materno, foi a que mais despertou 

duvidas em relação ao uso de alguns produtos em casos 

de intercorrências na amamentação. Houveram sugestões 

de utilizar casca de banana em casos de fissura, sebo de 

carneiro em caso de mastite e cerveja preta e água inglesa em situações que a 

mãe produzia pouco leite. Justificavam suas sugestões a partir de histórias que 

haviam escutado ou por experiências próprias no período em que amamentaram. 

Conclusão: Foi de extrema importância para o município a realização desta 

capacitação, sendo possível esclarecer as duvidas dos ACS’s e debater a teoria 

cientifica tanto com as questões culturais quanto com as experiências vivenciadas 

pelos mesmos em suas rotinas. 

PALAVRAS-CHAVE: Saberes populares; Aleitamento materno; Agentes 

comunitários de saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Laís Antunes Wilhelm Carolina Carbonell 

Demori Camila Neumaier Alves Camila Nunes Barreto Luiza Cremonese Lúcia 

Beatriz Ressel. A VIVÊNCIA DA AMAMENTAÇÃO NA ÓTICA DE MULHERES: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A ENFERMAGEM. Rev Enferm UFSM [Internet]. 2015 

[2016 ago.02];5(1):160-168.
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PO236 - OS VALORES ORGANIZACIONAIS E A SOBRECARGA DE TRABALHO 

EM PROFISSIONAIS DE CINCO UNIDADES NEONATAIS BRASILEIRAS

SOUSA MI 1; Balaminut T 1; Costa SCC 2; Fonseca, LMM 3; Scochi CGS 1; Leite AM 1; 

1 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP; 2 - Escola Enfermagem de 

Ribeirão Preto - USP; 3 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - SP; 

Introdução: O cotidiano das unidades neonatais é permeado por situações 

que envolvem conflitos e tensões passíveis de estresse. O nascimento do bebê 

prematuro ou doente requer cuidados especializados e em ambiente altamente 

tecnológico, bem como a necessidade de incluir e empoderar as famílias para cuidar 

dos seus filhos e promover e apoiar o aleitamento materno neste contexto. Objetivo: 

Identificar o contexto organizacional (valores organizacionais e sobrecarga de 

trabalho) da equipe de saúde que presta assistência aos recém-nascidos em 

cinco unidades neonatais de Hospitais Amigos da Criança. Metodologia: Estudo 

descritivo, quantitativo realizado em unidades neonatais de 5 hospitais Amigos da 

Criança das 5 regiões do Brasil, de julho a setembro de 2014. Foram aplicados dois 

instrumentos validados: Inventário de Valores Organizacionais (IVO)1 e Inventário 

Síndrome de Burnout de Maslach (MBI)2, com os profissionais de saúde atuantes 

nestas unidades. O escore MBI analisou exaustão emocional, despersonalização 

e realização pessoal e o IVO, tipos motivacionais de valores reais e desejados 

que expressam autonomia, conservadorismo, hierarquia, igualitarismo e harmonia. 

Aprovado pelo Comitê de Ética. Resultados: Participaram 207 profissionais, 

sendo 51,2% auxiliar/técnico de enfermagem, 58,9% não tinham outro vínculo 

empregatício e média de 6 anos de trabalho nestas unidades. 39,6% das respostas 

se referiram a escore baixo seguido de moderado (32,3%) 

no domínio exaustão emocional; a despersonalização foi 

considerada baixa para 80,7% dos participantes e realização 

pessoal foi considerada alta em 58,9%. Na escala IVO todos 

os domínios obtiveram média do desejável mais altas do que o real, com os valores 

reais dos domínios harmonia (2,8), igualitarismo (3,2) e autonomia (3,4) mais 

baixos. Conclusão: Apesar da pouca sobrecarga de trabalho nestes contextos, 

os valores organizacionais reais foram desfavoráveis. O ambiente de trabalho 

pode interferir diretamente na qualidade da assistência prestada aos prematuros 

e bebês doentes e, consequentemente no sucesso do aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: Unidades de Terapia Intensiva Neonatal; condições de 

trabalho; Saúde do Trabalhador

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- Tamoyo A, Mendes, AM, Paz MGT. Inventário 

de valores organizacionais. Estudos de Psicologia, v. 5, n. 2, p. 289-315, 2000. 

2- Carlotto MS, Câmara SG. Análise fatorial do Maslach Burnout Inventory (MBI) 

em uma amostra de professores de instituições particulares. Psicologia em 

Estudo, v. 9, n. 3, p. 499-505, 2004. 
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PO237 - PADRÕES DE AMAMENTAÇÃO DE BEBÊS APÓS A ALTA HOSPITALAR 

DE UM HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA

Strada JKR 1; Gonçalves AC 1; Peralta JP 2; Moraes BA 1; Olino L 1; 

1 - Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2 - Grupo 

Hospitalar Conceição; 

Introdução: O aleitamento materno proporciona inúmeros benefícios para os 

bebês e suas mães, sendo o método nutritivo mais completo nos primeiros seis 

meses de vida. Apesar de evidências e políticas de aleitamento que comprovam 

as vantagens para mãe-bebê, as taxas de aleitamento materno exclusivo (AME) 

no Brasil ainda não atingiram o recomendado¹. Objetivo: Identificar os padrões 

de amamentação de bebês com até trinta dias de vida após a alta hospitalar e os 

motivos mencionados pelas mães para a interrupção do AME. Método: trata-se 

de um subprojeto da pesquisa “Fatores associados à interrupção do aleitamento 

materno exclusivo no primeiro mês de vida da criança”. Estudo quantitativo 

transversal, realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre em 2015, com 341 

puérperas e seus filhos, que retornaram para reteste da orelhinha. Utilizou-se 

questionário estruturado aplicado às mães. Procedeu-se a análise descritiva dos 

dados. O projeto maior foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição 

(n° 140681). Resultados: Na análise do padrão de amamentação evidenciou-se 

que 79,5% estão em AME, 14% em aleitamento materno misto, 5% em aleitamento 

materno predominante e 1,5% não estão mais mamando. Os principais motivos 

mencionados pelas mães para não estarem em AME foram: 16,1 % dos bebês 

não sugaram/não pegaram o peito, 13,2% sentiam cólicas, 13,2% tinham fissuras 

mamárias e 13,2% dos bebês choravam de fome. Conclusão: 

As taxas de aleitamento materno exclusivo do presente 

estudo são consideradas “boas” conforme parâmetros 

estabelecidos pela OMS (50-89%)¹. O suporte à nutriz nos 

primeiros dias de pós-parto enquanto ainda hospitalizada é fundamental para o 

bom início da amamentação. No entanto, os serviços de saúde da rede básica 

devem estar aptos a dar continuidade a este suporte. É imprescindível que os 

profissionais de saúde busquem atualização de suas práticas para atuarem de 

forma efetiva na promoção e incentivo do aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Desmame; Prevalência

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição 

infantil: aleitamento materno e alimentação complementar [Internet]. Brasília: 

Ministério da Saúde; 2009. 112 p. [citado 2016 ago 2]. Disponível em: http://

bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_ 

alimentacao.pdf 

2. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atencão à Saúde. Departamento de 

Ações Programáticas e Estratégicas. II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento 

Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal [Internet]. Brasília: Ministério 

da Saúde; 2009. p 108. (Série C. Projetos, Programas e Relatório). [citado 2016 

ago 2]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pesquisa_

prevalencia_aleitamento_materno.pdf
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PO238 - PAPEL DA EQUIPE DE ENFERMAGEM FRENTE ÀS DIFICULDADES 

VIVENCIADAS POR MÃES DE PREMATUROS NO PROCESSO DO ALEITAMENTO 

MATERNO

Benincá T 1; SOUZA NS 2; Santos EKA 3; 

1 - Secretaria de Estado da Saude; 2 - Universidade do Planalto Catarinense; 3 - 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC); 

Muitos são os benefícios do aleitamento materno tanto para as mães quanto aos 

recém-nascidos, principalmente aos recém-nascidos prematuros que encontram-

se internados em Unidades de Terapias Intensivas Neonatais (UTIN) e Berçários 

Intermediários (BI).O artigo 

trata-se de uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo cujo objetivo foi 

conhecer como a equipe de enfermagem atua frente as dificuldades vivenciadas 

por mães de prematuros no processo do aleitamento materno. Participaram do 

estudo 5 técnicas em enfermagem que atuam diretamente no cuidado ao recém-

nascido prematuro em UTIN de um Hospital do Estado, localizado no planalto 

serrano de Santa Catarina. A coleta de dados foi realizada através da Dinâmica 

de Criatividade e Sensibilidade (DCS) chamada Costurando Estórias, onde para 

dar início à produção de dados foi lançada uma Questão Geradora de Debate 

(QGD). Os profissionais atuantes, apesar de todas as outras responsabilidades 

inerentes ao setor, procuram dispensar um tempo para auxiliar e orientar 

no processo do aleitamento materno. Enfatizam a importância do trabalho 

interdisciplinar e reforçam a necessidade de maior atuação da equipe do banco 

de leite. Trabalhar o processo de aleitamento materno do bebê prematuro requer 

conhecimento científico por parte de todos os envolvidos 

bem como paciência, empatia e força política por parte dos 

órgãos competentes no que diz respeito à estruturação da 

ambiência hospitalar. 

PALAVRAS-CHAVE: prematuridade; aleitamento materno; assistência de 

enfermagem.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. BRASIL.Ministério da Saúde. 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, 2009.112 p. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 

(Cadernos de Atenção Básica, n. 23). Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/

bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf . 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia 

para os profissionais de saúde. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011.4 v. : il. – (Série 

A. Normas e Manuais Técnicas). Disponível em: http://www.redeblh.fiocruz.br/

media/arn_v4.pdf. Acesso em agosto de 2015.
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PO239 - PARTICIPAÇÃO DO ACOMPANHANTE DE PARTO NO APOIO À 

AMAMENTAÇÃO

Junges CF 1; Bruggemann OM 2; Ebele RR 2; Batista BD 2; Costa R 2; 

1 - Unidade de Internação Neonatal, Universidade Federal de Santa Catarina; 2 - 

Universidade Federal de Santa Catarina; 

Introdução: A presença do acompanhante durante o trabalho de parto, parto 

e pós-parto possibilita que ele apoie a mulher na amamentação nas primeiras 

horas de vida do recém-nascido1,2. Objetivo: identificar o apoio do acompanhante 

de parto na amamentação durante o puerpério imediato em uma maternidade 

escola. Método: Trata-se de um estudo transversal, integrante do macroprojeto 

A participação do acompanhante de escolha da mulher no pré-natal, trabalho 

de parto e parto no sistema de saúde público e suplementar. Os dados foram 

coletados na maternidade de um Hospital Universitário do sul do Brasil. Os 

sujeitos de pesquisa, aqui denominados acompanhantes de parto, foram as 

pessoas escolhidas pelas mulheres para acompanhá-las durante o trabalho de 

parto e parto/cesariana. A amostra foi composta por 369 acompanhantes. Os 

dados foram coletados por meio de entrevistas estruturadas. A análise descritiva 

dos dados foi realizada com auxílio do SPSS Versão 17.0. Resultados: a maioria dos 

acompanhantes era do sexo masculino (82,7%), a média de idade foi 32,4 anos, 

58,3% se auto declararam brancos e 32% pardos, 56,3% possuíam ensino médio 

completo, 82,9% dos participantes eram companheiros da mulher e/ou pai do 

bebê, 72,6% também acompanharam a mulher durante as consultas de pré-natal. 

Com relação à participação na maternidade, 72,6% acompanhou parto vaginal 

e 27,4% acompanharam cesariana, 97% acompanharam os 

primeiros cuidados ao recém-nascido no centro obstétrico, 

72,6% auxiliaram a mulher na primeira mamada do recém-

nascido, 92,7% acompanharam a mulher no pós-parto 

imediato e 79,1% referiram ter auxiliado a mulher na amamentação neste período. 

Conclusão: a inserção dos acompanhantes de parto na maternidade estudada 

propicia o envolvimento deles também nos primeiros cuidados ao recém-nascido 

e à mulher no pós-parto. Com essa participação, os acompanhantes tem a 

possibilidade de apoiar a mulher no aleitamento materno já na sala de parto.

PALAVRAS-CHAVE: parto; acompanhante; humanização do parto

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Cunha ACB da, Santos C, Gonçalves 

RM. Concepções sobre maternidade, parto e amamentação em grupo de 

gestantes. Arq. bras. psicol. [Internet]. 2012 Abr [citado 2016 Ago 12] ; 64( 

1 ): 139-155. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S1809-52672012000100011&lng=pt. 

Rosa R da, Martins FE, Gasperi BL, Monticelli M, Siebert ERC, Martins NM. Mãe 

e filho: os primeiros laços de aproximação. Esc. Anna Nery [Internet]. 2010 Mar 

[cited 2016 Aug 12] ; 14( 1 ): 105-112. Available from: http://www.scielo.br/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S1414-81452010000100016&lng=en. http://dx.doi.

org/10.1590/S1414-81452010000100016.
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PO240 - PERCEPÇÃO DAS GESTANTES ATENDIDAS EM UM SERVIÇO DE 

TRIAGEM OBSTÉTRICA SOBRE A PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NO 

PRÉ-NATAL

Da silva, DD 1; Schmitt, IM 2; Costa R 3; Lima MM 1; Locks MOH 1; 

1 - UFSC; 2 - prefeitura municipal de Biguaçú; 3 - Universidade Federal de Santa 

Catarina; 

Introdução: As iniciativas de incentivo e apoio ao aleitamento materno no Brasil 

têm impactado positivamente as taxas de prevalência e duração da amamentação. 

Contudo, ainda observamos na maioria dos municípios brasileiros, que os índices 

de aleitamento materno estão considerados baixos, principalmente o índice 

de aleitamento materno exclusivo (1,2). Objetivo: conhecer as percepções das 

gestantes sobre as orientações acerca do aleitamento materno recebidas durante 

o pré-natal na rede básica de saúde do município de Florianópolis. Método: 

pesquisa qualitativa, exploratório-descritiva. A coleta de dados foi realizada 

durante os meses de março a julho de 2015, através de entrevistas individuais semi-

estruturadas com onze gestantes na Triagem Obstétrica do Hospital Universitário 

Professor Polydoro Ernani de São Thiago. Os dados foram analisados de acordo 

com o método do Discurso do Sujeito Coletivo. Resultados: as orientações sobre 

aleitamento materno fazem parte da assistência pré-natal na rede básica de 

Florianópolis. Dentre as orientações fornecidas durante o pré-natal destacam-se 

aquelas relativas ao preparo das mamas, vantagens da amamentação e importância 

do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida. Algumas gestantes 

tiveram a percepção de não ter recebido nenhum tipo de orientação envolvendo a 

amamentação. E outras mesmo considerando-se orientadas 

sobre a temática, apresentaram respostas negativas quanto 

ao entendimento de determinadas informações durante 

o pré-natal, principalmente aquelas referentes ao manejo 

da amamentação, quando questionadas de forma mais específica sobre estes 

aspectos ao longo das entrevistas. Conclusão: as gestantes apontam a busca de 

conhecimentos relativos ao aleitamento materno em outras fontes de informações 

na mídia digital e nas redes de apoio. Conclusão: São necessárias novas estratégias 

durante o pré-natal a fim de fomentar a promoção do aleitamento materno, 

garantir a segurança materna e alavancar as taxas prevalência de aleitamento 

materno no município. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Cuidado Pré-Natal; Gestantes

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.Segall-Corrêa AM, Marín-León L, Panigassi G, 

Rea MF, Pérez-Escamilla R. Amamentação e alimentação infantil. In: Ministério 

da Saúde. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde da Criança e da Mulher - PNDS 2006: dimensões do processo 

reprodutivo e da saúde da criança. Série G. Estatística e Informação em Saúde. 

Brasília: Ministério da Saúde; 2009. p.195-212. 

2.Uema RTB, Souza SNDH, Mello DF, Capellin VK. Prevalência e fatores associados 

ao aleitamento materno no Brasil entre os anos de 1998 e 2013: revisão sistemática. 

Semina: Ciências Biológicas e de Saúde. 2015; 6(1):349-362, 2015 
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PO241 - PERCEPÇÃO DAS PUÉRPERAS QUANTO À AUTO-EFICÁCIA EM 

AMAMENTAR

FABBRO MRC 1; Rebelatto B 2; 

1 - Departamento de Enfermagem- Universidade Federal de Sao Carlos; 2 - 

Universidade Federal de São Carlos ; 

Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda o aleitamento materno exclusivo 

até os seis meses de vida do bebê e complementado até os dois anos, como uma 

das mais importantes estratégias de diminuição da mortalidade infantil. Estima-se 

que o aleitamento materno seja capaz de diminuir em até 13% mortes de crianças 

menores de cinco anos em todo o mundo por causas previsíveis. 

O objetivo deste estudo foi caracterizar o perfil sócio demográfico e avaliar a auto-

eficácia da amamentação através da escala Breastfeeding Self-Efficacy Scale, que 

trata-se de uma escala que por objetivo avaliar as expectativas pessoais sobre 

a auto eficácia da nutriz. Há dois tipos de expectativas relacionadas a qualquer 

forma de comportamento: expectativas de eficácia, que envolve a capacidade 

para execução do comportamento; e as expectativas de resultados, que se 

refere ao resultado do comportamento engajado. Respostas a essas expectativas 

influenciam na chance de efetividade da escala, pois na medida em que o individuo 

avalia os prejuízos e benefícios do seu comportamento, ele se posiciona acerca da 

sua postura e promove as mudanças necessárias . Esse estudo foi aplicado em 113 

puérperas atendidas em uma maternidade de uma cidade do interior de São Paulo 

no período de julho a setembro de 2015. 

O resultado obtido foi: 71 puérperas com escore alto, 35 puérperas com médio 

escore e 7 puérperas com baixo escore. Ao final do estudo foi 

possível concluir que falhas na assistência de enfermagem 

durante a internação na maternidade podem justificar o 

encontro de escore baixo nesta população, que repercutem 

na percepção das puérperas de que não tem a capacidade e autoconfiança 

para alimentar o bebê , o que a longo prazo pode comprometer a duração do 

aleitamento materno; portanto a escala se mostrou um instrumento precioso 

para avaliar a qualidade desta assistência. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; auto eficacia; periodo pos parto

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: DENNIS, C.L. Breastfeeding peer support: 

maternal and volunteer perceptions for a randomized controlled trial. Birth, 29 

(3), 169-176, 2002. 

DODT, R C M ; FERREIRA, Á M V ; NASCIMENTO, L A; MACÊDO, A C ; JOVENTINO, 

E S ; XIMENES, L B. Influência de estratégia de educação em saúde mediada por 

álbum seriado sobre a auto-eficácia materna para amamentar. Texto & contexto 

enfermagem, Florianópolis, 22, (3), 610-618, 2013. 

MARGOTTI, E; EPIFANIO M. Aleitamento materno exclusivo e a Escala de Auto 

Eficacia na Amamentação. Rev Rene 771 -9 2014. 
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PO242 - PERCEPÇÃO DE MULHERES QUANTO ̀ A ARTICULAÇÃO DOS CENÁRIOS 

DE CUIDADO EM SAÚDE NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

FERNANDA MAZZETTO 1; Orso, LF 2; SIQUEIRA FPC 1; 

1 - Faculdade de Medicina de Marília; 2 - Universidade Estadual Paulista”Júlio de 

Mesquita Filho” Botucatu; 

Resumo: Introdução: o aleitamento materno é estratégia natural de vínculo, 

afeto, proteção e nutrição para a criança e eficaz intervenção para a redução 

da morbimortalidade infantil.1 Objetivos: compreender a percepção das mulheres 

em relação à sua prática de amamentação, considerando sua inserção no cenário 

de um Hospital Amigo da Criança e Rede Básica de Atenção. Métodos: Estudo 

de abordagem qualitativa, a análise dos dados foi fundamentada na Análise 

de Conteúdo na modalidade Temática proposta por Bardin. Resultados: Tema 1 

-Vivenciando a amamentação como uma experiência positiva; Tema 2- Vivenciando 

a amamentação como uma experiência negativa; Tema 3 – Identificando 

potencialidades e fragilidades do Hospital Amigo da Criança e Rede Básica de 

Atenção no processo de amamentação. Conclusão: os profissionais de saúde 

como atores importantes no processo de amamentação, independente do cenário 

de cuidado à saúde, mas nem sempre a conduta e a atitude que estes adotam 

repercutem positivamente na prática de amamentação. Descritores: Aleitamento 

Materno, Saúde da Criança, Atenção à Saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno ; Saúde da Criança; Atenção à saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 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: 

Ministério da Saúde; 2009. 

2. Junges CF, Ressel LB, Budó MLD, Padoin SMM, Hoffmann IC, Sehnem GD. 

Percepção de puérperas quanto aos fatores que influenciam o aleitamento 

materno. Rev Gaúcha Enferm 2010;31(2):343-50. 

3. Faleiros FTV, Trezza EMC, Carandina L. Aleitamento materno: fatores de 

influência na sua decisão e duração. Rev Nutr 2006;19(5):623-30. 

4. Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Ações Programáticas e Estratégicas. II pesquisa de prevalência de aleitamento 

materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal. Brasília: Ministério da Saúde; 

2009. 
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PO243 - PERCEPÇÃO DOS ACADÊMICOS DE NUTRIÇÃO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO TOCANTINS QUANTO A LEI 11.265/2006

Oliveira, GDC 1; TREVISAN, M 1; FARIA, IPCF 2; AZEVEDO, LA 2; 

1 - Secretaria Municipal da Saúde de Palmas/Vigilância Sanitária; 2 - Universidade 

Federal do Tocantins; 

INTRODUÇÃO: O estágio em nutrição social na Vigilância Sanitária justifica-

se, pois o mesmo é em um campo da saúde pública onde a missão é proteger, 

promover a saúde da população, fazendo com que os ambientes em que vivemos 

e os produtos e serviços oferecidos à sociedade sejam seguros e de boa qualidade. 

E como futuros profissionais da área da saúde é de suma importância que haja 

entendimento das ações de controle sanitário que visam à promoção da saúde. 

OBJETIVOS: conhecer a percepção de futuros profissionais de nutrição sobre a 

Nbcal; desenvolver ações educativas na Semana Mundial de Aleitamento Materno 

e Dia Nacional da Vigilância Sanitária. MÉTODOS: Para avaliação do conhecimento 

dos alunos do curso de nutrição da Universidade Federal do Tocantins(UFT)sobre 

a legislação foi aplicado questionário e posteriormente foi explicado sobre a 

NBCAL, o que é essa norma e quais seus objetivos e base para ações futuras. 

RESULTADOS: Preencheram o questionário 19 alunos do 6º período. 47% dos alunos 

conhecem a Lei 11.265 e nbcal, 42% não conhecem 11% não responderam; ao pedir 

para assinalarem os produtos de escolpo da nbcal, 72% assinalaram 3 ou menos 

das 6 alternativas; nenhum dos estudantes receberam brindes ou presentes das 

empresas, industrias de formulas infantis; 16% conhecem profissionais de saúde 

que já receberam presentes das empresas; 53% já observou em supermercados, 

farmácias ou lojas, promoção comercial de produtos de 

escolpo da lei. CONLUSÃO: Diante do resultado e também 

do monitoramento nos últimos anos, a vigilância sanitária 

de Palmas em parceria com a vigilância sanitária do Estado, 

farão ações de educativas na universidade, comércio local e na própria vigilância 

sanitária. As ações serão na Semana Mundial do Aleitamento materno e dia 

nacional da Vigilância Sanitária, dia 05 de agosto com visitas locais, orientação, 

palestras e distribuição de folders com o tema da NBCAL. 

PALAVRAS-CHAVE: NUTRIÇÃO; NBCAL; Vigilância Sanitária

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referências: 

1. BRASIL. Lei n° 11.265, de 3 de janeiro de 2006. Regulamenta a comercialização 

de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância e também a de 

produtos de puericultura correlatos. 

2. IBFAN. Relatório do monitoramento da norma Brasileira de comercialização 

alimentos para lactentes 2009. 

3. Roteiro de Verificação de Mamadeiras, Bicos e Chupetas. http://www.anvisa.

gov.br/propaganda/nbcal/03_Roteiro_verificacao_mamad_bico_chupeta.doc 
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PO244 - PERCEPÇÕES DAS MULHERES SOBRE ALEITAMENTO MATERNO 

CUIDADAS PELAS ENFERMEIRAS DA EQUIPE HANAMI

COLOSSI L 1; COLLAÇO VS 2; SANTOS EKA 1; MONGUILHOTT JJC 1; MELO C 3; 

1 - UFSC; 2 - Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina 

(HU/UFSC). ; 3 - Maternidade Carmela Dutra; 

Introdução: A amamentação é a mais perfeita maneira de harmonizar o alimento 

ideal para o crescimento saudável e o desenvolvimento dos recém-nascidos 

e possui importantes efeitos para a saúde da mãe e do bebê. O aleitamento 

materno exclusivo (AME) tem um impacto ainda maior na prevenção da morbi-

mortalidade infantil, em especial pelo seu efeito na redução das infecções do 

trato gastrointestinal. objetivo: identificar as percepções das mulheres sobre 

aleitamento materno, que tiveram parto domiciliar planejado e receberam os 

cuidado das enfermeiras da Equipe Hanami, em Florianópolis-SC. Método: estudo 

descritivo exploratório retrospectivo, com 30 mulheres que receberam cuidados 

das enfermeiras da Equipe Hanami no período de outubro de 2011 a novembro de 

2012, durante uma Prática Convergente-Assistencial (PCA). Trata-se de um recorte 

de um estudo de maior abrangência intitulado: Parir E Nascer Num Novo Tempo: 

o significado para o casal do parto domiciliar planejado atendido por enfermeiras 

obstétricas da Equipe Hanami. Os dados obtidos em março de 2014, através da 

aplicação de um questionário via internet. A análise compreendeu as etapas do 

processo de apreensão, síntese, teorização e transferência, embasadas na Teoria 

Transcultural de Leininger e nas Políticas de Incentivo ao Aleitamento Materno 

do Ministério da Saúde brasileiro. Resultados: da análise crítica dos artigos 

selecionados, emergiram duas categorias: 1ª - categoria: 

percepções das puérperas sobre os cuidados de prevenção, 

proteção e suporte e incentivo do aleitamento materno 

como geradores de segurança cultural; 2ª categoria: A 

percepção holística das mulheres sobre aleitamento materno. Considerações 

finais: O cuidado domiciliar favorece e promove o aleitamento materno, por este 

motivo, considera-se que as Enfermeiras da Equipe Hanami trabalham com a 

filosofia da “casa como amiga da criança”.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Cuidado de Enfermagem; Enfermeira 

Obstétrica

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Série A. Normais 

e Manuais Técnicos. Cadernos de Atenção Básica. Saúde da Criança: Nutrição 

Infantil Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. Brasília, 2009a
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PO245 - PERFIL DAS DOADORAS DO BANCO DE LEITE HUMANO, DO HOSPITAL 

DAS CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA/MG

Castro ICBF 1; Borges MT 1; Guimarães GS 2; Araújo CM 2; Luzenti MKM 3; Ferreira 

DMLM 1; 

1 - Universidade Federal de Uberlândia; 2 - Universidade Federal de Uberlândia ; 

3 - Universidade Federal de Uberlândia ; 

Introdução: O leite materno é de grande importância para a saúde das crianças, 

especialmente, nos seis primeiros meses da vida. Os Bancos de Leite Humano 

(BLHs) constituem um elemento estratégico da política pública em favor da 

amamentação. Foram criados com o propósito de funcionar como uma instituição 

encarregada de zelar pelos interesses das doadoras e de seus filhos e destinada 

a encorajar a amamentação. Para ser considerada uma doadora, a nutriz deve 

estar saudável, apresentar secreção láctea superior às exigências de seu filho e se 

dispor a doar (por livre e espontânea vontade) o excedente. Objetivo: Conhecer 

o perfil das doadoras do Banco de Leite Humano do Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Uberlândia. 

Metodologia: Realizou-se um estudo retrospectivo, observacional transversal, com 

119 mães doadoras de leite no Banco de Leite Humano do Hospital de Clínicas da 

Universidade Federal de Uberlândia no período de janeiro a junho de 2016. 

Resultados: As doadoras eram na sua maioria adultas jovens (87,4%), casadas 

(81,5), primíparas (62,5%), trabalhadoras assalariadas (80%), que procuraram 

o Banco de leite humano pela primeira vez para obterem informações sobre 

amamentação (47,5%) ou com o intuito de fazer a doação (43,8%). Todas fizeram 

o pré-natal (100%), sendo que 29,9% tiveram parto normal 

e os bebês nasceram com idades entre 36 e 41 semanas 

(91,3%), pesando entre 2,100 kg e 4,000 kg (89,7%). 

Conclusão: A captação de doadoras em potencial deve 

ser voltada para as mães que estão à procura de informações. Esse resultado 

contribui para direcionar as ações de promoção ao aleitamento materno e doação 

de leite humano, o que poderá resultar no aumento do número de doadoras e, 

portanto, no aumento de volume de leite disponível no Banco de Leite Humano, 

beneficiando, assim, um maior número de crianças.

PALAVRAS-CHAVE: Banco de Leite Humano; Doadoras; Aleitamento Materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. 

Brasília, 2008. (Série Tecnologia em Serviços, de Saúde). 

MAIA, P. R. S. et al. Rede Nacional de Bancos de Leite Humano: gênese e evolução. 

Rev. Bras. Saúde Matern. Infant., Recife, v. 6, n. 3, p. 285-292, jul./set. 2006. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução RDC nº 171, de 4 de 

setembro de 2006. Dispõe sobre o Regulamento Técnico para o Funcionamento 

de Bancos de Leite Humano. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 set. 2006.
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PO246 - PERFIL DAS MULHERES ATENDIDAS NO PROJETO DE EXTENSÃO 

FAMÍLIAS AMIGAS DA AMAMENTAÇÃO

Rego RMV 1; Sousa EDM 2; Arantes TS 2; Rocha TNA 3; Coelho LM 2; 

1 - Departamento de Enfermagem - Universidade Federal de Sergipe; 2 - 

Universidade Federal de Sergipe; 3 - Hospital Gabriel Soares; 

Introdução. O Projeto de Extensão Famílias Amigas da Amamentação (FAM), 

é componente do Programa Viva Mais - Conhecimento, Prevenção e Ações, 

ligado ao Departamento de Enfermagem da UFS. Tem como missão promover a 

amamentação junto às famílias, e acompanhá-las, por meio de visitas domiciliares 

e/ou contato telefônico, para elucidar dúvidas que surgirem na gestação e 

puerpério. Objetivo. Caracterizar o perfil das mulheres atendidas no FAM e elencar 

as dúvidas das famílias. Método. Pesquisa documental, descritiva, prospectiva1, 

utilizou-se como instrumento de coleta de dados os prontuários dos participantes 

desde projeto de extensão. Resultados. O FAM tem dez meses de existência e, neste 

ínterim, aconteceram 31 encontros grupais. Das 29 mulheres atendidas, apenas 

seis estiveram acompanhadas; onze eram primigesta, sete secundigestas, cinco 

a terceira, duas a quarta, e uma a sexta gravidez; seis eram solteiras, as demais 

casadas ou em união consensual; oito tinham ensino fundamental, duas ensino 

superior incompleto, uma pós-graduada e as demais possuíam ensino médio. As 

dúvidas das mulheres na segunda gestação em diante e de seus companheiros 

esteve focada em como evitar desconfortos a exemplo de fissura mamilar, dores 

e conciliar a amamentação ao trabalho fora do lar. Percebeu-se que as nulíparas 

demonstram expectativa e mais vontade de saber como amamentar. Conclusão. 

Evidenciou-se que, embora seja estimulada a presença 

de um acompanhante, é ínfima a participação destes, no 

entanto, os que acompanharam suas mulheres, participaram 

efetivamente2. Este fato foi valorizado pelos profissionais de 

saúde responsáveis pelo projeto de extensão. Contribuições para a Enfermagem 

Obstétrica. Acredita-se que o desenvolvimento deste projeto tenha contribuído 

para esclarecer as mulheres e seus companheiros quando presente, e aumentou 

os índices de amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Enfermagem; Promoção da saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Gil AC. Métodos e técnicas de pesquisa 

social. Pesquisa social. 6ª edição. São Paulo: Ed. Atlas. 2008; (3): 27-28. 

2. Rodrigues LM, Moreira PL. Tornar-se pai vivenciando a internação do filho em 

Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. J. Health Sci. Inst. 2012.
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PO247 - PERFIL DAS NUTRIZES ASSISTIDAS NO BANCO DE LEITE HUMANO 

DO IFF/FIOCRUZ E PRINCIPAIS INTERCORRÊNCIAS NA LACTAÇÃO: A 

IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO DA MAMADA

Pereira RSV 1; Silva MDB 2; Assumpção MR 3; Zimmermann LRL 4; Oliveira ECN 3; 

França SDC 5; 

1 - Instituto Nacional de Saúde da Mulher, Criança e Adolecente Fernandes Figueira; 

2 - Banco de Leite Humano do IFF/Fiocruz; 3 - Instituto Nacional de Saúde da 

Mulher, Criança e Adolescente Fernandes Figueira; 4 - Hospital Jeser Amarante 

Faria; 5 - IFF/Fiocruz; 

Introdução: A política nacional de aleitamento materno tem como objetivo 

promover, proteger e apoiar a amamentação. Os Bancos de Leite Humano do 

Brasil estão inseridos nesta política e têm como missão desenvolver um tripé 

de atividades: processamento do leite humano, assistência em amamentação e 

pesquisa. Objetivos: Descrever o perfil das mães e bebês assistidos no BLH do 

IFF, um Hospital Amigo da Criança, e identificar as intercorrências da lactação 

mais frequentes. Métodos: Estudo descritivo baseado em levantamento das 1290 

consultas ocorridas entre junho/2015 e abril/2016. Resultados: Quanto ao perfil, 

7,5% das mães eram adolescentes, 61,6% eram provenientes do sistema privado 

e 64,5% tiveram parto cesáreo. Dos bebês atendidos, 12,5% apresentaram baixo 

peso ao nascer, 59% tinham até 28 dias de vida, 57,7% não tiveram contato pele 

a pele com a mãe na sala de parto e 53,2% não estavam em aleitamento materno 

exclusivo. Entre as intercorrências, as mais prevalentes foram: a pega incorreta/

trauma mamilar (33%); o uso de bicos artificiais (13%); uso de fórmula láctea (11%), 

baixo ganho ponderal (10%), candidíase mamilar (6%), uso 

de conchas (6%), mastite (6%) e outras causas agrupadas 

(15%). A observação e avaliação da mamada foi realizada 

em 100% dos atendimentos. Conclusão: A maioria da 

clientela foi proveniente da rede particular e não teve contato pele a pele com 

a mãe na sala de parto. A pega incorreta/trauma mamilar foi a intercorrência 

mais frequente, podendo ter colaborado para o uso de bicos artificiais e de 

fórmula láctea. Recomendamos que a observação e avaliação da mamada faça 

parte da assistência às nutrizes em toda a rede de saúde e que os profissionais 

da rede particular sejam capacitados no manejo da lactação. Nesse contexto, o 

atendimento à nutriz realizado no BLH é essencial nesta rede de serviços para 

corrigir falhas e estabelecer com sucesso o aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; banco de leite humano; manejo da lactação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1-Giugliani ERJ. Problemas comuns na lactação 

e seu manejo. J. Pediatr. 2004 Nov, v. 80;147:154. 

2-3. Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Banco de leite humano: 

funcionamento, prevenção e controle de riscos/ Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. – Brasília : Anvisa, 2008. 
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PO248 - PERFIL DOS LACTENTES RECEPTORES DE LEITE HUMANO INTERNADOS 

EM UM HOSPITAL PÚBLICO TERCIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

SANTOS VP 1; ALBUQUERQUE GLB 1; SILVA DA 1; GOMES MM 2; 

1 - Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do adolescente Fernandes 

Figueira – IFF/ FIOCRUZ; 2 - Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e 

do adolescente Fernandes Figueira – IFF /FIOCRUZ; 

INTRODUÇÃO: No Brasil, nas últimas décadas, as políticas públicas de saúde estão 

voltadas para o incentivo a amamentação, através da criação de diversas políticas e 

estratégias3, destacam-se o Banco de Leite Humano (BLH)que executa atividades 

de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, assim como fornecer 

Leite Humano Ordenhado e Pasteurizado (LHOP) a recém nascidos prematuros 

ou não, incapazes de se alimentar direto ao seio materno2;4.OBJETIVO: Conhecer 

o perfil dos receptores de LHOP no Instituto Nacional de Saúde da Mulher da 

Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF), no período de janeiro a junho 

de 2015. MÉTODOS:Estudo transversal realizado com lactentes receptores de leite 

humano que estiveram internados no IFF. Avaliou as condições ao nascimento e 

identificou a doença de base do receptor. RESULTADO: Os lactentes que receberam 

LHOP destacam-se 22,20% prematuros, 17,76% gastrosquise, 14,43% patologias 

associadas e 13,22% prematuro/gemelar. CONCLUSÃO: A identificação do perfil 

dos lactentes permite avaliaras necessidades nutricionais segundo a composição 

do LHOP obtido no BLH-IFF, para promover um crescimento adequado1. 

PALAVRAS-CHAVE: Leite Humano; Banco de Leite Humano; Lactente

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- DAMASCENO JR et 

al.Nutrição em recém-nascidos prematuros e de baixo 

peso: uma revisão integrativa. Rev Soc Bras Enferm Ped. 

2014;14,(1):40-6. 

2- DELGADO SE. Atuação fonoaudiológicana Unidade de Terapia Intensiva 

em bebê com síndrome de pterígeo poplíteo. Rev Soc Bras Fonoaudiol. 2009; 

14(1):123-8; 

3- MOREIRA MEL. et al. Práticas de atenção hospitalar ao recém-nascido saudável 

no Brasil. Caderno de Saúde Pública; 2014 [Acesso em 26 out 2015] Disponível 

em: http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00145213; 

4- SIMPSON C, SCHANLER RJ, LAU C. Early introduction of oral feeding in 

preterm infants. Pediatrics. 2002;110(3):517-22. 
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PO249 - PERFIL ENERGÉTICO DO LEITE DE MÃES DE PREMATUROS ATENDIDAS 

NO BANCO DE LEITE HUMANO, CENTRO DE REFERÊNCIA SITUADO NO 

MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO.

ALBUQUERQUE GLB 1; SOUSA RS 2; SANTOS VP 3; SILVA DA 4; 

1 - Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do adolescente Fernandes 

Figueira – IFF/ FIOCRUZ.; 2 - Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e 

do adolescente Fernandes Figueira – IFF/ FIOCRUZ; 3 - Instituto Nacional da Saúde 

da Mulher, da Criança e do adolescente Fernandes Figueira – IFF/ FIOCRUZ. ; 4 

- Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do adolescente Fernandes 

Figueira – IFF /FIOCRUZ; 

INTRODUÇÃO:O leite de mães de recém-nascidos prematuros apresenta maiores 

quantidades de calorias, lipídios e proteínas1, sendo o lipídio a principal fonte 

de energia para o recém-nascido, apresentando cerca de 40 a 55% do total de 

energia2.O conteúdo energético do leite humano é determinado por meio da 

técnicado crematócrito, cujas análises são realizadas no Banco de Leite Humano3. 

OBJETIVO: Conhecer o perfil energético do leite de mães de prematuros atendidas 

em um Banco de Leite Humano situado no município do Rio de Janeiro. MÉTODOS: 

Estudo descritivo e transversal. Os dados foram obtidos de fontes secundárias, por 

meio de registros dos resultados dos exames de análise do teor calórico, avaliado 

pelocrematócrito, coletado pelo Banco de Leite Humano doInstituto Nacional da 

Saúde da Mulher, da Criança e do adolescente Fernandes Figueira/IFF- Fiocruz, 

no período de Julho de 2015 a Junho de 2016. RESULTADOS: Foram analisadas 

587 amostras de leite de mães de recém-nascidos prematuros. Das amostras 

analisadas, 73% foram classificadas como normocalóricas (400-700Kcal/l), 25% 

classificadas como hipercalóricas (>700Kcal/l) e 2% hipocalóricas (≤ 400Kcal/l).

CONCLUSÃO: A partir dos resultados apresentados pode-se concluir que, uma 

vez que para os prematuros seja recomendado, preferencialmente, leite humano 

cuja concentração de calorias seja de classificação hipercalórica, ou seja, acima 

de 711kcal/L, torna-se necessário atenção especial, durante o período de lactação, 

por apresentarem necessidades nutricionais e fisiológicas específicas.

PALAVRAS-CHAVE: Teor energético; prematuros; lactação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição 

infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: 112p. 2009. 

2. COSTA AGV. Composição nutricional do leite humano e sua correlação com 

variáveis maternas: Estudo prospectivo. Dissertação. Universidade Federal de 

Viçosa. MG. p.170.2006. 

3. VIEIRA AA; MOREIRA MEL; ROCHA AD; PIMENTA HP; LUCENA SL. Análise do 

Conteúdo energético do leite humano administrado a recém nascidos de muito 

baixo peso ao nascimento. Jornal de Pediatria (Rio J). 2004;80:490-494. 
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PO250 - PERSPECTIVA DAS MÃES SOBRE A INFLUÊNCIA DO CONTATO PELE A 

PELE COM O RECÉM-NASCIDO NA PRIMEIRA HORA DE VIDA E O SUCESSO DO 

ALEITAMENTO MATERNO.

Jung SM 1; Herber S 2; Nunes LM 2; 

1 - Curso de Enfermagem - Universidade Feevale; 2 - Universidade Feevale; 

Introdução: O contato pele a pele em sala de parto na primeira hora de vida do 

bebê é fundamental a fim de propiciar o inicio da prática do aleitamento materno. 

Objetivos: Identificar pela visão das mães se a prática do contato pele a pele 

com o recém-nascido em sala de parto influenciou no sucesso do aleitamento 

materno; e identificar o conhecimento da puérpera sobre os possíveis benefícios 

que o contato precoce pele a pele com seu filho fornece para uma amamentação 

bem sucedida. Metodologia: Realizou-se pesquisa qualitativa do tipo descritiva 

exploratória e com análise de dados segundo Gomes (2011). Para tal foi realizada 

entrevista semiestruturada com perguntas abertas a puérperas adultas primíparas, 

sendo 3 no pós-parto vaginal e 3 no pós-parto cesáreo, entre os meses de março 

e abril de 2014, em um hospital privado no Vale dos Sinos, localizado no estado 

do Rio Grande do Sul. O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em pesquisa da Universidade Feevale e esteve de acordo com as normas e 

Diretrizes da Resolução 466/2012, sendo que as participantes assinaram o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido em duas vias. Resultados: Observou-se 

que a visão das mães sobre o contato pele a pele com seu filho logo após o 

parto realmente refletiu no sucesso do aleitamento materno. Esse momento foi 

descrito como positivo, mesmo àqueles recém-nascidos que não sugaram na 

primeira hora, e naqueles em que o primeiro contato não 

tenha ocorrido diante da técnica correta do pele a pele 

com o bebê desnudo sobre a mãe. Conclusão: Diante das 

entrevistas percebeu-se o quão essencial é a atribuição 

da equipe assistencial em acolher a mulher tanto no período pré como pós-

gestacional, adequando a autoconfiança da mãe em desenvolver um desfecho 

merecido, e assim determinando resposta positiva em relação ao AM.

PALAVRAS-CHAVE: contato pele a pele; aleitamento materno; visão das mães

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. ALMEIDA, E. A.; MARTINS FILHO, J. O contato 

precoce mãe-filho e sua contribuição para o sucesso do aleitamento materno. 

Rev de Ciências Médicas, 2004; 13(4). 

2. MONTEIRO, J. C. S.; NAKANO, A. M. S.; GOMES, F. A. Amamentação Precoce 

na primeira meia hora de vida da criança. Rev Enferm UERJ. Rio de Janeiro: [s.n] 

abr/jun, 2006. p. 202-207. 

3. RAMOS, Viviane Wagner; RAMOS, Juliana Wagner. Aleitamento materno, 

desmame e fatores associados. CERES: Nutrição & Saúde (Título não-corrente), 

Rev enferm UERJ. v. 2, n. 1, 2011.
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PO251 - PLANEJAMENTO E AÇÕES DE PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO 

E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL EM UMA ESF NO MUNICÍPIO DE 

BRUSQUE/SC

DORIA RL 1; SCHMITT, TF 1; Martins, SN 1; Favero, K 1; Carvalho,A 1; Schwarzer,C 1; 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE BRUSQUE SC; 

O objetivo do trabalho é relatar os resultados obtidos após a experiência que 

tivemos na oficina de implantação da Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (EAAB) 

na Unidade Básica de Saúde(UBS) Águas Claras, em Brusque/SC, novembro de 

2015. A ação, de âmbito municipal, contou com todos os profissionais da UBS e 

NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) com foco na qualificação do processo 

de trabalho dos profissionais da atenção básica com o intuito de fortalecer as 

ações de promoção do aleitamento materno e alimentação complementar. 

A equipe ESF/NASF então planejou diversas ações para 2016, incentivando 

aleitamento materno e alimentação saudável para crianças menores de dois anos. 

Retomou-se o grupo de gestantes, onde rodas de conversa abordaram temas 

como alimentação da gestante, aleitamento materno, desenvolvimento infantil, 

alimentação complementar e planejamento familiar. Ocorreu também um grupo de 

puericultura, com temas relacionados à primeira infância, à aplicação de Shantala 

e banho de ofurô para bebês e uma oficina de “papinhas”: durante a elaboração da 

papinha pela nutricionista, orientava-se quanto ao preparo, quantidades, texturas 

e importância da alimentação saudável, buscando resgatar preparações caseiras, 

alimentos regionais e alertar sobre alimentos industrializados e não saudáveis. 

Outra atividade foi a capacitação dos agentes comunitários de saúde sobre o 

Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) 

objetivando qualificar a coleta de dados nutricionais. 

Celebrando o Agosto Dourado, aconteceu o 1º “mamaço” 

na UBS, prevendo-se para 15/08/2016 a oficina de “sling”. 

Além das ações coletivas foram priorizadas as visitas domiciliares de puerpério, 

o atendimento individual compartilhado e a educação permanente . Espera-

se que tais ações contribuam para a promoção do aleitamento materno e da 

alimentação complementar saudável no território aumentando a prevalência de 

amamentação exclusiva até o sexto mês e complementar até 2 anos ou mais, 

além de possibilitarem a certificação da ESF pelo Ministério da Saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; alimentação complementar; atenção 

básica

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Ministério da Saúde ( Brasil) Secretaria 

de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de 

Alimentação e Nutrição / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. 

Departamento de Atenção Básica.Básica. – 1. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 

2013.
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PO252 - POLÍTICAS PÚBLICAS DE INCENTIVO AO ALEITAMENTO MATERNO 

REALIZADAS EM ASSIS-SP

Borba CPC 1; Capellini VK 2; Carvalho LG 2; 

1 - Centro Universitário Filadélfia; 2 - Fundação Educacional do Município de Assis; 

Recomenda-se que todos os bebês sejam amamentados com leite materno 

exclusivamente até o sexto mês de vida. Depois disso o aleitamento materno deve 

ser complementado com outros alimentos até dois anos ou mais. Essa forma de 

alimentação confere efeitos protetores à criança e é essencial para redução dos 

agravos à saúde. Muitos esforços mundiais têm sido empregados para melhorar 

a condição de saúde das crianças e a redução da mortalidade e morbidade 

infantil. O presente estudo objetivou, por meio de estudo retrospectivo em fonte 

secundária, levantar as políticas públicas de incentivo ao aleitamento materno do 

município de Assis, localizado na região centro-oeste do Estado de São Paulo. A 

busca evidenciou três leis municipais publicadas entre os anos de 2004 e 2005. A 

lei no 4.510 de 01 de dezembro de 2004, objetivou estabelecer ações e diretrizes 

voltadas à promoção, proteção e incentivo ao aleitamento materno, bem como 

a criação do Comitê Municipal de Aleitamento Materno; a lei no 4.511 de 01 de 

dezembro de 2004, instituiu a realização da Semana Municipal de Amamentação 

na primeira semana do mês de outubro de cada ano; e a lei no 4.642 de 04 

de agosto de 2005 alterou para o mês de agosto de cada ano a realização da 

Semana Municipal de Amamentação, em consonância com a preconizada pela 

Organização Mundial de Saúde. As políticas públicas de incentivo ao aleitamento 

materno existem por meio de programas lançados pelo governo federal, estadual 

e municipal. A 

grande questão é se elas estão sendo anunciadas e 

propagadas de forma adequada. Evidencia-se a necessidade 

de os municípios aumentarem a atenção voltada às ações e 

programas que incentivam o aleitamento materno. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; políticas públicas; amamentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Manual de 

aleitamento materno: normas técnicas. Brasília: Coordenação Materno-Infantil; 

1997. 51p.
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PO253 - POSTURA E TRAUMA MAMILAR: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Macedo JB 1; Nardi LLD 1; Braz MM 1; Pivetta HMF 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: Sabe-se que o posicionamento adequado da mãe e do bebê 

favorecem a prática da amamentação. Assim, uma postura da nutriz e/ou da 

criança que dificulte a posição adequada da boca do bebê em relação ao mamilo 

pode promover a pega inadequada. Esta, por sua vez, interfere no desempenho 

de sucção e extração do leite materno, o que pode dificultar o esvaziamento da 

mama e promover a redução da produção de leite 2. Objetivo: Revisar a literatura 

sobre a influência da postura no aparecimento de traumas mamilares relacionados 

à amamentação. Métodos: Foi realizada uma revisão integrativa na biblioteca 

virtual BIREME, no período de 2009 a 2016. A pesquisa pelos artigos foi realizada 

por meio da associação dos descritores: “Aleitamento materno”, “Ferimentos e 

Lesões” e “Postura”. Foram incluídos artigos na íntegra, escritos em português, 

inglês ou espanhol. A análise dos dados foi realizada mediante a leitura minuciosa 

do artigo selecionado, para posterior sintetização e interpretação dos dados 

mais relevantes. Os resultados são apresentados descritivamente. Resultados: Foi 

encontrado um artigo. Observou-se que a postura da criança (rotação cervical, 

mandíbula distante da mama e lábio voltado para dentro) contribuiu para a 

ocorrência de lesão mamilar, sendo que o auxílio quanto ao posicionamento do 

neonato foi imprescindível para a prevenção do trauma e para a manutenção da 

amamentação 1. Conclusão: O acompanhamento e orientação das nutrizes possui 

fundamental importância durante o processo de amamentação, a fim de evitar a 

interrupção dessa prática.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Ferimentos e 

lesões; Postura

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Coca KP, Gamba MA, Silva RS, Abrão ACFV. 

A posição de amamentar determina o aparecimento do trauma mamilar? Rev Esc 

Enferm USP 2009 43(2):446-452. 

2. Weigert EML, Giugliani ERJ, França MCT, Oliveira LD, Bonilha A, Santo LCE, 

Köhler CVF. Influência da técnica de amamentação nas freqüências de aleitamento 

materno exclusivo e lesões mamilares no primeiro mês de lactação. J Pediatr (Rio 

J) 2005; 81(4):310-316.
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PO254 - PRÁTICA E DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EM UMA COORTE 

DE NASCIMENTOS DE LONDRINA, PARANÁ

Bauer DFV 1; Ferrari, RAP 2; Cardelli, AM 3; 

1 - Universidade Estadual de Londrina; 2 - Área da Saúde da Criança e do 

Adolescente. Centro de Ciências da Saúde. Universidade Estadual de Londrina; 

3 - Área da Saúde Mulher e Gênero. Centro de Ciências da Saúde. Universidade 

Estadual de Londrina; 

Introdução: O Ministério da Saúde e Organização Mundial de Saúde (OMS) 

recomendam aleitamento materno exclusivo (AME) nos primeiros 6 meses, ou 

seja, sem ingesta de qualquer líquido ou alimento, seguido da continuidade da 

amamentação até 2 anos ou mais. Objetivo: Verificar a prática do aleitamento 

materno em criança nascidas em uma maternidade pública de risco habitual até 

um ano de vida. Descrição Metodológica: Trata-se de estudo de coorte, aprovada 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa, CAAE 19352513.9.0000.5231, Londrina-PR, com 

amostra de 357 mães entrevistadas no puerpério imediato, retorno ambulatorial 

no 7º a 10º dia após alta, e em visita domiciliar no 42º e 365º dias após o parto. 

Resultados: A maioria das mulheres (70,8%) tinham idade entre 20 e 35 anos, 

em torno de 67% tinham de 8-11 anos de escolaridade, 85,2% com companheiros, 

primíparas (35%), com parto normal (72,5%), que tiveram 6 ou mais consultas 

de pré-natal (em torno de 85%). Durante a internação, 95,8% das puérperas 

referiram amamentação em livre demanda, 68,6% das crianças no retorno 

ambulatorial estavam em aleitamento materno exclusivo. No 42º após o parto, 

46,2% permaneceram em AME, 15,7% já recebiam chá e água e 27,7% recebiam 

leite materno e leite artificial. Apenas 39,4% da população 

do estudo permaneciam em aleitamento materno um 

ano após o parto. Conclusão: Os resultados da pesquisa 

apontam para a importância da investigação da prática 

da nutrição infantil durante o primeiro ano de vida e seus fatores associados, 

assim como a necessidade de incentivo e orientação, pois apesar da tendência 

ascendente da prática da amamentação no país, estamos longe do cumprimento 

da recomendação.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno ; Desmame; Nutrição da Criança

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição 

infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Cadernos de Atenção 

Básica, n. 23. 2.ed. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2015. 184 p. 

2. Silva MB, Albernaz EP, Mascarenhas MLW, Silveira RB. Influência do apoio à 

amamentação sobre o aleitamento materno exclusivo dos bebês no primeiro mês 

de vida e nascidos na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, Brasil. Rev Bras 

Saúde Matern Infant. 2008;8(3):275-84. 

3. Venancio SI, Escuder MML, Saldiva SRDM, Guigliani ERJ. A prática do 

aleitamento materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal: situação atual e 

avanços. J. Pediatria. 2010;86(4):317-24.
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PO255 - PRÁTICAS DE ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR NO MUNICÍPIO DE MAIOR RISCO NUTRICIONAL DO BRASIL

Araujo TS 1; Oliveira CSM 2; Pinto CMA 3; Oliveira EM 3; Imada KS 3; Chiaravalloti 

Neto F 2; 

1 - Faculdade de Saúde Pública da USP/Universidade Federal do Acre; 2 - Faculdade 

de Saúde Publica da USP; 3 - Universidade Federal do Acre; 

Introdução: O padrão alimentar estabelecido nos primeiros anos de vida molda 

os hábitos alimentares das crianças e repercute em sua saúde atual e na vida 

adulta, se relacionando também à morbimortalidade de crianças, representada 

por infecções, desnutrição e excesso de peso. Objetivo: Avaliar as práticas de 

aleitamento materno no município de maior risco nutricional do Brasil. Metodologia: 

Os resultados fazem parte do projeto: Condições de saúde e nutrição em Jordão, 

Acre, Amazônia Ocidental Brasileira, estudo transversal de base populacional, 

com <5 anos (urbano/rural, n=838). Serão apresentadas informações sobre as 

condições de amamentação (exclusivo e duração total [médias, medianas e 

intervalos interquartis] e introdução de alimentos. Utilizou-se teste Anova para 

comparação de médias. Resultados: A prática de aleitamento materno (AM) na 

1ª hora de vida em Jordão foi de 95,5%, com 59,1% das crianças em AM até o 

momento da entrevista. Entre <1 ano essa proporção foi de 93,5%. O tempo médio 

de duração do aleitamento materno exclusivo (AME) foi 64 dias [mediana 30 (IQR 

3; 90)]; já a média do tempo total de aleitamento (TTAM) foi 437 dias [mediana 

365 (IQR 210; 720)]. Entre as crianças desmamadas, 17,3% completaram seis 

meses de AME. Crianças residentes na zona urbana apresentaram maior tempo 

de AME (78,7 dias p=0,01) e introdução mais tardia de leite 

artificial (129,4 dias p=0,05), contudo, seu tempo de AMT é 

menor (365,1 dias; p<0,01) quando comparadas às da zona 

rural (ZR) (AME [57,5 dias]; leite artificial [111,5 dias] e TTAM 

[472,0 dias]). Entre as <6 meses, 70,0% já consomem água, 61,0% leite em pó, 

60,0% chás e 18,0% outros alimentos (mingaus e papas). Conclusão: A prática do 

AM após a 1ª hora e sua manutenção até o 1º ano de vida é elevada no município, 

contudo seu manejo não segue as recomendações oficiais especialmente quanto 

a sua exclusividade.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Alimentação Complementar; 

Ecossistema Amazônico

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Saldan PC, Venâncio SI, Saldiva SRDM, Pina 

JC, Mello DF. Práticas de aleitamento materno de crianças menores de dois anos 

de idade com base em indicadores da Organização Mundial da Saúde. Rev Nutr. 

2015; 28(4): 409-420. 

Benício MH D’A, Martins APB, Venancio SI, Barros AJD. Estimativas da prevalência 

de desnutrição infantil nos municípios brasileiros em 2006. Rev. Saúde Pública. 

2013; 47(3): 560-570.
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PO256 - PRÁTICAS DE ALEITAMENTO MATERNO EM CRIANÇAS COM BAIXO 

PESO AO NASCER

Ortelan N 1; Benicio MHDA 1; 

1 - Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo; 

Introdução: O aleitamento materno é a estratégia mais efetiva para a prevenção 

da morbimortalidade, especialmente entre os recém-nascidos de baixo peso. O 

baixo peso ao nascer (BPN) é o fator isolado mais importante na determinação da 

mortalidade neonatal. 

Objetivo: Avaliar as práticas de aleitamento materno em crianças brasileiras com 

BPN em comparação com as demais. 

Métodos: Estudo transversal realizado com base na Pesquisa de Prevalência de 

Aleitamento Materno em Municípios Brasileiros, realizada durante a campanha 

de multivacinação de 2008, a qual avaliou a situação da amamentação em 64 

municípios do país, incluindo as 27 capitais e o Distrito Federal. Trata-se de 

amostra representativa da população brasileira. Foram estudados o total de recém-

nascidos de baixo peso e aqueles com peso inferior a 2000 gramas. Para os dois 

grupos foram considerados os indicadores da prática de aleitamento materno: 

aleitamento materno exclusivo e aleitamento materno total. Para testar a diferença 

entre duas proporções foi realizado o Teste Qui-Quadrado. O processamento foi 

realizado com o Stata 13.0. 

Resultados: Foram estudadas 62.335 crianças menores de um ano. Nas crianças com 

PN<2.500g (8,2%,n=5.115) comparadas às demais, os indicadores de aleitamento 

materno foram, respectivamente: aleitamento materno exclusivo=43,9% vs 48,1%, 

p=0,001; aleitamento materno=70,0% vs 77,6%, p<0,001. Da 

mesma forma, nas crianças com PN<2.000g (2%,n=1.263): 

aleitamento materno exclusivo =40,6% vs 47,9%, p=0,089; 

aleitamento materno =58,2% vs 77,3%, p<0,001. 

Conclusão: Verificou-se situação mais desfavorável entre os recém-nascidos 

de baixo peso, em especial entre os menores de 2000 gramas. Os resultados 

estão aquém do recomendado, evidenciando a importância de se priorizar 

ações de promoção, proteção e apoio ao AM direcionadas à redução do risco de 

mortalidade nas crianças com BPN. 

Referência: World Health Organization. Guidelines on optimal feeding of low 

birth-weight infants in low- and middle-income countries. Geneva; 2011.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; baixo peso ao nascer; estudo 

transversal
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PO257 - PRÁTICAS DE ALEITAMENTO MATERNO EM NUTRIZES ASSISTIDAS 

PELO PROJETO DE EXTENSÃO MÃE DE LEITE - PROEX/UFOP, OURO PRETO, 

MG.

Amaral MY 1; Passos MC 2; 

1 - Escola de Nutrição - Universidade Federal de Ouro Preto; 2 - Departamento de 

Nutrição Clínica e Social - Universidade Federal de Ouro Preto; 

O aleitamento materno é maneira mais indicada de alimentar o lactente e constitui 

a forma mais econômica e eficaz de combate à morbimortalidade infantil. O 

objetivo foi verificar a prevalência das práticas de aleitamento materno (AM), em 

nutrizes assistidas no pós-parto imediato pelo Projeto de Extensão MÃE DE LEITE 

– PROEX/UFOP, desenvolvido na maternidade da Santa Casa da Misericórdia de 

Ouro Preto-MG. Selecionou-se as parturientes do período de março/junho de 

2015 para coleta de informações, por meio de inquérito telefônico (abril/maio de 

2016). As variáveis descritivas levantadas referem-se à condição socioeconômica e 

demográfica da família, assistência pré-natal e ao parto, condições de nascimento 

da criança, assistência pós-natal imediata à amamentação, apoio familiar para 

amamentar, alimentos consumidos pela criança nas últimas 24 horas, utilização de 

chupeta (tipo/motivo), motivos da interrupção do AM. Para verificar a associação 

entre as variáveis utilizou-se o teste Qui-quadrado com nível de significância de 

5% no programa PASW versão 1.8. Das 117 participantes com idade média de 27,6 

anos (± 6,84), 35,8% eram primíparas, 86,9% com nível de escolaridade até médio 

completo e 71,7% viviam com o companheiro. Foram amamentadas na primeira 

hora pós-parto 80,8% das crianças. Até 3 meses 89,9% das crianças estavam em 

aleitamento exclusivo, porém uma forte queda é observada 

aos quarto meses para 59,2%. Encontrou-se associação entre 

interrupção da prática de aleitamento materno exclusivo e 

trabalho materno remunerado (p= 0,001). A maior duração 

do aleitamento materno total esteve associada à percepção materna de apoio 

familiar (p= 0,001) e não utilização de chupeta (p= 0,002). Conclusão: Apesar 

de constatar-se prevalência de práticas de aleitamento materno relativamente 

altas nos primeiros meses, em comparação a estudos nacionais, observou-se 

associação do retorno ao trabalho à interrupção da amamentação exclusiva, não 

raramente por recomendação de profissional da saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Assistência à saúde materno-Infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Segunda Pesquisa 

de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal. 

2009. Brasília: Editora do Ministério da Saúde: 108. 

Brownell EA et al. Optimal periods of exclusive breastfeeding associated with any 

breastfeeding duration through one year. The Journal of Pediatrics. 2014 166(3): 

1-6 

Chaput KH, Adair CE, Nettel-Aguirre A, Musto R, Tough SC.The experience of 

nursing women with breastfeeding support: a qualitative inquiry. CMAJ Open. 

2015 Jul 17;3(3):E305-9. 

Ferreira AD et al. Validade de estimativas obtidas por inquérito telefônico: 

comparação entre VIGITEL 2008 e Inquérito Saúde em Beagá. Rev Bras Epidemiol. 

2011 14(1) Supl.:16-30. 
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PO258 - PRÁTICAS EDUCATIVAS E ASSISTENCIAIS PARA A PROMOÇÃO, 

PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO.

ASSONI, M.A.S.A. 1; AMARAL, A.C.B.A. 2; LEITE, J.S. 3; GUIMARÃES, K.P. 1; TANOS, 

M.A.A.T. 1; SILVA, M.R. 4; 

1 - HOSPITAL MATERNIDADE AMADOR AGUIAR; 2 - UNIVERSIDADE SÃO 

CAETANO DO SUL; 3 - UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL; 4 - HOSPITAL E 

MATERNIDADE AMADOR AGUIAR; 

O aleitamento materno é importante para a criança nos primeiros seis meses de 

vida, sendo primordial para a saúde e sobrevivência da criança, esta prática pode 

contribuir para a redução das taixas de mortalidade infantil. 

Objetivo: apresentar o índice de aleitamento materno na primeira hora de vida 

e descrever as práticas assistenciais e educativas que incentivam e apóiam o 

aleitamento materno em um hospital e maternidade de médio porte localizado no 

Município de Osasco. 

O índice obtido nos últimos doze meses de aleitamento materno na primeira hora 

de vida atingiu o percentil de 92%, este resultado foi alcançado por meio das ações 

promovidas pela educação permanente da instituição. As atividades educativas 

envolvendo capacitação para o aleitamento materno representaram 48,7% de todos 

os treinamentos oferecidos no período, os cursos oferecidos envolviam políticas 

ministeriais, manejo clínico do aleitamento materno, sensibilização setorial para a 

prática de amamentação em situações diversificadas, e apresentação do projeto 

Iniciativa do Hospital Amigo da Criança para todo colaborador recém admitido. 

A experiência profissional, habilidade e a prática da assistência realizada, 

juntamente ao o conhecimento teórico e cientifico, 

foram importantes e contribuíram para que o profissional 

oferecesse informações pertinentes, aumentando desta 

forma a prevalência do aleitamento na primeira hora de vida  

PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO PERMANENTE; ALEITAMENTO MATERNO; 

PRÁTICAS EDUCATIVAS

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1. Labbok MH. Aleitamento materno e a iniciativa Hospital Amigo da Criança: mais 

importante e com mais evidências do que nunca. J Pedriatr (Rio J). 2007;83(2):99-

101. 

2. Victora CG, Smith PG, Vaughan JP, Nobre LC, Lombardi C, Teixeira AM, et al, 

Evidence for protection by breast-feeding against infant deaths from infectious 

diseases in Brasil. Lancet. 1987;2:319-22. 

3. Caminha MFC, et al. Aleitamento materno exclusivo entre os profissionais de 

um programa saúde da família. Ciencia & Saúde Coletiva, 16 (4):2245-2250, 2011. 
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PO259 - PRESENÇA DE DOR DURANTE A AMAMENTAÇÃO: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA

Macedo JB 1; Nardi LLD 1; Braz MM 1; Pivetta HMF 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: Apesar dos altos índices de amamentação, muitas nutrizes optam por 

introduzir alimentos ou desmamar seus filhos no primeiro mês de vida devido às 

dificuldades encontradas para amamentar1. Dentre as principais causas referidas 

para cessar o aleitamento materno exclusivo, destaca-se a dor persistente 

nas mamas. O quadro pode, ainda, provocar sofrimento psicológico e afetar: 

desempenho de atividades; humor; sono; ligação entre mãe e bebê2. Objetivo: 

Revisar a literatura quanto à presença de dor durante a amamentação. Métodos: 

Realizou-se uma revisão integrativa na biblioteca de dados BIREME, no período de 

2015 a 2016. A pesquisa deu-se através da associação dos descritores: “Aleitamento 

materno” e “Dor”. Foram selecionados artigos escritos em português, inglês 

ou espanhol, com versão completa disponível e cujo assunto principal fosse o 

aleitamento materno. A análise dos dados deu-se mediante a leitura, sintetização 

e interpretação dos mesmos. Os resultados são apresentados descritivamente. 

Resultados: Dos artigos encontrados, dois atenderam o proposto. Verificou-se 

que as principais causas de dor na amamentação são: posicionamento incorreto; 

infecção; mamilos planos ou invertidos; mastite2; redução do espaço intra-oral 

da criança1. Conclusão: Há diversas causas relacionadas à dor ao amamentar. 

Assim, a abordagem dos profissionais de saúde é fundamental, a fim de auxiliar as 

nutrizes e neonatos nesse processo, evitando o desmame.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Dor; Mamilos

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referências: 

1. McClellan HL, Kent JC, Hepworth AR, Hartmann PE. Persistent nipple pain in 

breastfeeding mothers associated with abnormal infant tongue movement. Int J 
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PO260 - PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO E CAUSAS DO DESMAME 

EM BEBÊS DE RISCO DE UM CENTRO DE ACOMPANHAMENTO ESPECIALIZADO 

DO ESTADO DE SÃO PAULO

GOUVEIA AEJ 1; ANARUMA SM 2; 

1 - Centro de Habilitação Infantil, Prefeitura de Rio Claro - SP; 2 - Depto Educação 

– Instituto de Biociências – UNESP - Campus de Rio Claro – SP ; 

Introdução: O programa de bebês de risco do Centro de Habilitação Infantil 

de Rio Claro - SP (CHI) com atendimento de bebês durante o primeiro ano de 

vida reconhece a importância do AM nesta população, porém aponta que há 

dificuldades específicas decorrentes, por exemplo, da prematuridade, fenda 

palatina, síndromes, dentre outros (Gomes, 2003). Daí a necessidade de um 

conhecimento maior desta população. Objetivos: Investigar a prevalência do AM 

em bebês de risco e as causas do desmame precoce. Metodologia: Pesquisa do 

tipo descritiva, de abordagem quanti-qualitativa, realizada no CHI, através de 

entrevistas com 34 mães de 37 bebês - sendo 70 % deles prematuros - feitas 

entre 2011 e 2012. A investigação foi realizada em dois momentos: no primeiro 

e no segundo trimestre do bebê. Resultados: No primeiro trimestre observamos 

que 32,4% dos bebês estavam em AME, 43,2% em AM predominante e 24,3% em 

desmame. No segundo trimestre houve 2,7% de abstenção na pesquisa, o AME caiu 

para 13,5% e o desmame precoce passou a 46%. Quanto ao AM complementado, 

tivemos 37,8% dos bebês, com inicio entre 4 e 5 meses. Dentre as causas do 

desmame temos: o bebê recusou o peito, dor na amamentação, bebê não ganhava 

peso, insuficiente produção de leite para amamentar gêmeos, orientação do 

pediatra, bebê lento para mamar, leite secou, dificuldades 

na pega, falta de orientação da equipe da maternidade para 

ordenha durante internação do bebê, mãe soropositivo-HIV. 

Conclusões: Verificamos que a prevalência de AME está 

muito abaixo da média de 38,6% encontrado na região Sudeste (Brasil, 2009). As 

causas do desmame revelam a necessidade de uma política de promoção ao AM e 

integração entre os serviços de assistência pré-natal (UBS e USF), Maternidade e 

o Programa de Bebê de Risco para aumentar os índices de AME nesta população.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Bebê de Risco; Desmame Precoce
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PO261 - PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO EM UMA 

UNIDADE DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE COLOMBO –PR

Arcain JR 1; Opuszka EK 1; Souza LM 1; Rocha G 2; Hofelmann DA 1; 

1 - UFPR; 2 - Prefeitura de Colombo; 

O leite materno é o alimento mais completo, nutritivo e ideal para crianças até 

6 meses de vida exclusivamente e estendido de maneira complementar até os 2 

anos ou mais. São inúmeros os benefícios da amamentação exclusiva, tanto para 

o bebê como para a mãe, como por exemplo, a prevenção de diversas doenças e 

o aumento do vinculo mãe/bebê. O ato de amamentar envolve condições sociais, 

econômicas, políticas e culturais. Contudo, o desmame precoce é verificado 

frequentemente. O objetivo deste estudo foi estimar a amamentação materna 

exclusiva em uma unidade de saúde no município de Colombo-PR. Foram avaliados 

dados de prontuários da Unidade no período de julho de 2015 a julho de 2016, 

de crianças até 12 meses de idade. Considerou-se aleitamento materno exclusivo 

crianças amamentadas apenas no peito até os 6 meses de idade. Foram obtidos 

137 prontuários, 64% (n=89) das crianças foram amamentadas exclusivamente, 

25% (n=35) não estavam em AME e 11% (n=15) prontuários não continham esta 

informação. Desta forma, verifica-se que esta prevalência é maior do que àquela 

identificada no Brasil (41%), no ano de 2009. A Unidade oferece com frequência 

oficinas para gestantes, puericulturas e visitas domiciliares realizadas de maneira 

multiprofissional com a equipe e os residentes o que pode explicar parcialmente 

a maior frequência obtida. Adicionalmente, o elevado custo das formulas infantis 

pode ter influenciado, considerando a baixa renda da população da área de 

abrangência da Unidade. Destaca-se a necessidade da 

sensibilização de todos os profissionais envolvidos com 

esse público para melhorar a qualidade da informação 

sobre aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: Leite materno; amamentação exclusiva; AME
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PO262 - PREVALÊNCIA DE ALTERAÇÃO NO FRÊNULO LINGUAL DE RECÉM-

NASCIDOS E SUA RELAÇÃO COM O ALEITAMENTO MATERNO

Nascimento RA 1; Pacheco LF 1; Martinez CC 2; 

1 - Hospital Nossa Senhora Aparecida; 2 - Hospital Irmandade Santa Casa de 

Misericórdia de Porto Alegre; 

Introdução: Sabe-se que a anquiloglossia possui interferência no aleitamento 

materno em recém-nascidos, sendo fundamental identificação precoce do 

distúrbio, intervenção e acompanhamento destes casos para apoio e manutenção 

da amamentação. 

Objetivo: Investigar a prevalência de alteração no frênulo lingual de recém-nascidos 

de um hospital do município de Camaquã, Rio Grande do Sul, relacionando estes 

achados com as dificuldades na amamentação. 

Métodos: Estudo transversal com amostra de conveniência composta por recém-

nascidos com até 30 dias de vida. Para coleta de dados, utilizou-se o protocolo 

de Avaliação do Frênulo da Língua com Escores para Bebês¹, aplicado por 

uma fonoaudióloga em todos os recém-nascidos no período de março a julho 

de 2016. Considerando os parâmetros de normalidade propostos no protocolo, 

os bebês com frênulo alterado foram encaminhados para especialidade 

bucomaxilofacial para realização de frenotomia. Quando considerados limítrofes, 

foram encaminhados para seguimento fonoaudiológico ambulatorial para apoio 

e promoção do aleitamento materno. Para análise estatística, utilizou-se o teste 

Qui-quadrado, com nível de significância de 5% (p≤0.05) através do software 

SPSS versão 16.0. 

Resultados: Foram avaliados 434 pacientes, sendo 

identificada prevalência de alteração no frênulo lingual em 

20 bebês (4,6%), sendo ainda que 6 bebês (1,38%) tiveram o 

frênulo classificado como limítrofe. Observou-se associação 

estatisticamente significativa entre sexo e alteração no frênulo lingual (p=0.031), 

indicando que houve maior frequência de alteração nos bebês do sexo masculino. 

Destaca-se que todas as mães dos bebês classificados com alteração no frênulo 

tinham alguma dificuldade na amamentação. 

Conclusão: Identificou-se a prevalência das alterações do frênulo lingual na 

população estudada, sendo que este é o primeiro trabalho a investigar as relações 

entre frênulo lingual e amamentação em recém-nascidos desta região. Destaca-

se a importância desta avaliação e acompanhamento ainda nos primeiros dias de 

vida, a fim de prevenir o desmame precoce nos casos de frênulo lingual alterado. 

Sugere-se mais pesquisas clínicas nesta área.

PALAVRAS-CHAVE: Frênulo Lingual; Aleitamento Materno; Fonoaudiologia
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PO263 - PREVALÊNCIA DE PATOLOGIAS MAMÁRIAS EM NUTRIZES DE SANTA 

MARIA, RS

Weschenfelder AJ 1; Arruda GT 1; Barreto SC 1; Morin VL 1; Pivetta HMF 1; Braz MM 

1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

INTRODUÇÃO: A amamentação é considerada um dos fatores de maior importância 

na promoção e proteção da saúde infantil no mundo.1 Alguns fatores que levam 

ao desmame precoce podem estar relacionados a patologias mamárias, tais como 

fissura mamilar, mastite e ingurgitamento mamário.2 Devido a isso, torna-se de 

primordial importância determinar a prevalência desses fatores, para que a partir 

daí possam se programar ações para evitar o desmame precoce. OBJETIVO: 

Identificar a prevalência de patologias mamárias em mulheres residentes da 

cidade de Santa Maria, RS, relatadas pelas nutrizes como causas que dificultavam 

ou impediam o aleitamento materno. DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Foram 

entrevistadas mães de crianças de 0 a 1 ano de idade, residentes em Santa Maria, 

RS, que acessaram as Unidades de saúde e postos volantes do município nos 

dias de Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite. Após a vacinação, 

as mães responderam a um questionário elaborado pelos pesquisadores e 

validado para a pesquisa. Os dados foram analisados pela estatística descritiva. 

RESULTADOS: Participaram do estudo 989 mulheres com média de idade de 28,14 

± 7,00 anos. Destas, 619 (62,58%) referiram ter tido alguma patologia mamária 

que dificultou ou impediu o aleitamento materno. Dentre estas, 256 (41,35%) 

alegaram possuir fissura mamilar, 272 (43,94%) disseram ter mastite e 91 (14,71%) 

disseram possuir ingurgitamento mamário. CONCLUSÃO: 

Observou-se alta a prevalência de patologias mamárias. 

Diante disso, é necessário que os profissionais da saúde 

orientem as nutrizes quanto aos cuidados com as mamas 

durante o pré-natal e o puerpério, a fim de promover o aleitamento materno, 

evitar as patologias mamárias e o desmame precoce.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; desmame; promoção da saúde
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2. Moreno PFBB, Schmidt KT. Aleitamento materno e fatores relacionados ao 
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PO264 - PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO NO 6º MÊS DE VIDA EM 

CRIANÇAS NASCIDAS EM UMA MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DO RIO DE 

JANEIRO

Gouvea,A do N 1; ABRANTES,M R 1; SILVA,LR 1; ROCHA,L S 1; Pinto,E LG 1; 

1 - Núcleo Perinatal/UERJ; 

O aleitamento materno exclusivo (AME) até o sexto mês é a maior estratégia de 

prevenção da morbi-mortalidade infantil, além de promover a saúde física, mental 

e psíquica da criança. Objetivo: Determinar a prevalência do aleitamento materno 

até o sexto mês de vida em crianças nascidas em uma maternidade de referência 

do Rio de Janeiro. Trata-se de pesquisa descritiva quantitativa, cujos dados foram 

coletados dos livros de registro do Banco de Leite Humano de uma maternidade 

de referência do Rio de Janeiro. Foram selecionados os bebês que nasceram 

entre dez/2015 e jan/2016, constituindo uma amostra de 26 bebês. Resultados: 

Dos 26 bebês, 42,3% nasceram de parto normal e 57,7% de cesária. Dos que 

nasceram de parto normal, 90,91% e de parto cesária, 93,33% amamentaram na 

primeira hora. De todos os bebês que amamentaram na primeira hora, 75% foram 

amamentados até o sexto mês de vida ou mais, 44,44% desses bebês ficaram em 

AME até o sexto mês e 55,56% iniciaram o AMC antes do sexto mês. Dos 23,08% 

que passaram pela UTI Neonatal (UN), 100% usaram leite artificial e leite materno 

durante a internação, porém, somente 11,53% receberam alta com AME e apenas 

7,7% concluíram a amamentação exclusiva até o sexto mês. A média de tempo de 

AME entre os bebês do estudo é igual a 4,0 ± 2,24 meses. Conclusão: Percebe-

se que, a maternidade incentiva à amamentação precoce do bebê, entretanto a 

prevalência de aleitamento materno exclusivo até o sexto 

mês de vida é reduzida. Nota-se que, a passagem pela UN 

tem influenciado na redução da prevalência, considerando 

que é necessário um maior critério para a utilização de leite 

artificial, apesar da existência de um banco de leite humano na maternidade, 

além da necessidade de maior estímulo ao aleitamento exclusivo até o sexto mês 

de vida do RN. 

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; desmame precoce; aleitamento
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PO265 - PREVALÊNCIA E TEMPO DE ALEITAMENTO MATERNO TOTAL EM JOÃO 

PESSOA – PB

Mendes SC 1; Vianna RPT 1; Silva LKC 1; 

1 - Universidade Federal da Paraíba; 

O aleitamento materno(AM) é a estratégia nutricional que mais previne mortes 

infantis, saúde física, mental e psíquica da criança e da mãe. O AM naturalmente 

sofre influência de fatores biológicos, socioeconômicos, culturais e demográficos 

que podem interferir no êxito da amamentação¹. Este estudo teve como objetivo 

verificar o tempo de aleitamento materno total (AMT) numa coorte de recém-

nascidos acompanhados até o segundo ano de vida, recrutados na internação para 

parto em duas maternidades públicas de João Pessoa-PB. A fase inicial contou 

com 380 mães em 2013, e a fase final, em 2015, teve amostra de 103 binômios 

mãe-bebê. Foram avaliados dados antropométricos, socioeconômicos, AM e de 

consumo alimentar. Das crianças, 54,4% pertenciam ao sexo feminino 45,6% ao 

masculino. A idade média foi de 28,3 meses (IC 95%: 29,5-27,3). 63,2% dos partos 

foram cesarianos. 22,3% das crianças ainda mamavam no momento da entrevista. 

O teste Kaplan Meyer calculou a mediana do tempo de AMT de 15 meses (IC 95%: 

10,7 – 19,2). A prevalência de crianças que ainda mamavam e a mediana parecem 

acompanhar uma tendência nacional, assemelhando-se a resultados da literatura 

e aproximando-se da mediana estimada pelo Ministério da Saúde em 2009¹, com 

uma mediana de 15,3 meses para o AMT no Nordeste e 14 meses no país. Este 

levantamento evidenciou evolução na prática do AMT em João Pessoa passando 

de 38,8% em 1999 para 53,1% em 2008, outros estudos mostram o crescimento 

desta prática no Nordeste¹4. Tem sido vista uma evolução 

do AM no Brasil, fruto das políticas públicas implantadas nas 

últimas décadas5. Desta forma, a realização de diagnósticos 

sobre a duração total da amamentação é de fundamental 

importância para subsidiar as medidas de intervenção para reduzir o desmame e 

minimizar as suas consequências.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno total; amamentação; nordeste
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PO266 - PREVALÊNCIA E TEMPO MÉDIO DE ALEITAMENTO MATERNO 

EXCLUSIVO EM ADOLESCENTES NUTRIZES DE SANTA MARIA, RS

Arruda GT 1; Weschenfelder AJ 1; Barreto SC 1; Morin VL 1; Braz MM 1; Pivetta HMF 

1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

INTRODUÇÃO: O aleitamento materno exclusivo (AME) é recomendado até o 

sexto mês de vida e complementado até os dois anos, porém a literatura aponta 

uma frequência mais baixa de AME.1,2 Dentre os fatores que podem intervir no 

tempo de AME, a idade materna é um dos mais citados.3 Considera-se expressivo 

conhecer a prevalência e tempo médio de AME entre nutrizes adolescentes, para 

que se possam planejar ações em saúde. OBJETIVO: Identificar a prevalência e 

tempo médio de AME em nutrizes adolescentes da cidade de Santa Maria, RS. 

DESCRIÇÃO METODOLÓGICA: Foram entrevistadas mães adolescentes de 

crianças de 0 a 1 ano de idade, residentes em Santa Maria, RS, que acessaram as 

unidades de saúde e postos volantes do município nos dias de Campanha Nacional 

de Vacinação contra a Poliomielite. Após a vacinação, as mães responderam ao 

questionário elaborado pelos pesquisadores. Os dados foram analisados pela 

estatística descritiva. RESULTADOS: A amostra constituiu-se de 118 adolescentes 

com média de idade de 17,51 ± 1,31 anos. Em relação à amamentação, 112 (94,91%) 

afirmaram que amamentaram seu bebê, das quais 80 (67,79%) amamentaram 

exclusivamente. O tempo médio de AME foi de 1,96 meses. CONCLUSÃO: Apesar 

de alta a prevalência de AME, se comparada com a literatura2, o tempo médio 

de AME foi muito aquém do preconizado.1 Diante disso, 

é necessário que os profissionais da saúde orientem as 

nutrizes acerca dos benefícios do AME ao bebê e à mãe.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; adolescente; promoção da saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. World Health Organization (WHO). Regional 

Office for the Americas. Indicators for Assessing Infant and Young Child Feeding 

Practices. Washington. 2008. 

2. Venâncio SI, Escuder MM, Saldivas SRDM, Giugliani ERJ. A Prática do aleitamento 

materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal: Situação atual e avanços. J 

Pediatr 2010; 86(4):317-324. 

3. Moreno PFBB, Schmidt KT. Aleitamento materno e fatores relacionados ao 

desmame precoce. Cogitare enferm. 2014; 19(3):576-581.
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PO267 - PRINCIPAIS CAUSAS DE DESMAME PRECOCE EM RECÉM-NASCIDOS 

DE UMA MATERNIDADE DE ALTO RISCO DO RIO DE JANEIRO

DA SILVA,LR 1; Gouvea,AN 1; ROCHA,LS 1; ABRANTES,MR 1; FASSARELL,LG 1; DA 

SILVA,LR 1; ROCHA,LS 1; ABRANTES,MR 1; Pinto,ELG 1; Gouvea,AN 1; FASSARELL,LG 

1; DA SILVA,LR 1; ROCHA,LS 1; ABRANTES,MR 1; Gouvea,AN 1; FASSARELL,LG 1; 

DA SILVA,LR 1; ROCHA,LS 1; ABRANTES,MR 1; Gouvea,AN 1; FASSARELL,LG 1; DA 

SILVA,LR 1; ROCHA,LS 1; ABRANTES,MR 1; 

1 - UERJ; 

Introdução: O desmame precoce consiste no abandono do aleitamento materno 

antes dos seis meses de vida. As causas do desmame precoce são inúmeras e 

podem estar associadas à cultura, influência familiar, trabalho e estilo de vida. 

Objetivo: Determinar as principais causas de desmame precoce em recém-

nascidos em uma maternidade de alto risco do Rio de Janeiro. 

Metodologia: Trata-se de pesquisa descritiva quantitativa, cujos dados foram 

coletados dos livros de registro do Banco de Leite Humano de uma maternidade 

de alto risco do Rio de Janeiro. Foram selecionados os recém-natos dos meses 

de dezembro de 2015 a janeiro de 2016, constituindo uma amostra de 26 bebês. 

Resultados: 23,08% desmamaram precocemente. Dentre as causas para o 

desmame precoce, as mais pontuadas pelas mães foram a baixa produção do leite 

(50%), o formato do mamilo (16,67%), o uso da mamadeira (16,67%) e por doença 

(16,66%). Dos bebês que desmamaram precocemente, 100% fizeram uso de bicos 

artificiais, 33,33% receberam alta em AMC e 16,66% passaram pela UN durante a 

internação. Fizeram a inclusão de outros alimentos antes do sexto mês de vida 

do bebê 65,38% das mulheres. Dentre as causas do início 

do AMC antes do sexto mês, as mais citadas foram a baixa 

produção do leite (29,41%), orientação médica (11,76%) e 

volta ao trabalho ou estudo (11,76%). 

Conclusão: A cultura dos bicos artificiais e mamadeiras é ainda muito forte na 

sociedade e precisa ser desmistificada pelos profissionais de saúde, Além disso, 

as mulheres precisam conhecer as leis relacionadas à amamentação que as 

protegem e serem empoderadas de que sua a produção de leite é adequada para 

o seu filho. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento; desmame; amamentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: MONTESCHIO, Caroline Aparecida Coutinho; 

GAÍVA, Maria Aparecida Munhoz; MOREIRA, Mayrene Dias de Sousa. O enfermeiro 

frente ao desmame precoce na consulta de enfermagem à criança. Revista 

Brasileira de Enfermagem, v. 68, n. 5, p. 869-875, 2015. 

OLIVEIRA, Carolina Sampaio et al. Amamentação e as intercorrências que 

contribuem para o desmame precoce. Revista Gaúcha de Enfermagem, v. 36, p. 

16-23, 2015.
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PO269 - PROAMA - UNIMED PELOTAS/RS PROGRAMA DE INCENTIVO AO 

ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO ATÉ OS SEIS MESES DE VIDA DO BEBÊ

Radunz RO 1; Roessler IF 2; SOUZA LS 3; MACHADO VS 4; 

1 - Núcleo de Desenvolvimento Humano da Unimed Pelotas/RS; 2 - NÚCLEO 

DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA UNIMED PELOTAS/RS; 3 - ENFERMEIRA 

DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA UNIMED PELOTAS/RS; 4 - 

ÉCNICA DE ENFERMAGEM DO NÚCLEO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DA 

UNIMED PELOTAS/RS; 

Introdução 

Apesar das evidências científicas sobre superioridade da amamentação sobre 

outras formas de alimentar a criança pequena, as prevalências de aleitamento 

materno no Brasil, em especial as de amamentação exclusiva (AME), estão bastante 

aquém das recomendadas, e o profissional de saúde tem papel fundamental na 

reversão desse quadro. 

Objetivos 

- Oferecer apoio durante a lactação. 

- Elevar os índices de amamentação exclusiva até os seis meses de vida do bebê. 

Método 

Busca ativa nos hospitais da cidade de Pelotas, de todas as parturientes Unimed 

com recém-nascidos vivos, oferecendo apoio e aconselhamento na amamentação, 

e já realizando as primeiras atividades de assessoramento. 

Após a alta hospitalar, é realizado o atendimento presencial à amamentação 

sempre que demandado pelo binômio mãe/bebê e telemonitoramento nos dias 

7º, 15º e 30º, e nos 2º, 3º ,4º, 5º e 6º mês de vida do bebê. 

Resultados 

Contatou-se de 2013 a 2015 o total de 1.227 parturientes, o 

que representou 80% de beneficiárias visitadas no hospital 

pelo PROAMA. 

A adesão ao programa foi de 95%. 

O resultado foi de 33% de crianças sendo amamentadas exclusivamente, e 74% 

com aleitamento materno complementado, até os seis meses de vida. 

Conclusão 

A insegurança da mãe quanto à produção de leite materno, a utilização da 

mamadeira e o retorno ao trabalho, foram as principais causas da introdução de 

fórmulas infantis e, consequentemente, do desmame precoce. 

Observou-se que os índices de AME seriam ainda menores se as mães participantes 

não tivessem recebido o apoio por parte da equipe multidisciplinar do programa. 

Referências Bibliográficas 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2012. (Cadernos de Atenção Básica, n. 33). 

JUSTO, E. B.; GIUGLIANI, E. R. J. Wich women breastfeed for two years or more? 

J. Pediatr, Rio de Janeiro, v. 88, n. 1, p. 67-73, 2012. 

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; apoio; profissionais de saúde
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PO270 - PROGRAMA DE TREINAMENTO SOBRE O USO DA 

RELACTAÇÃOTRANSLACTAÇÃO EM UNIDADE DE CUIDADOS INTERMEDIÁRIOS 

NEONATAL: REPERCUSSÃO NO ALEITAMENTO MATERNO

Balaminut T 1; Hisamitsu LB 1; Sousa MI 1; Scochi CGS 2; Leite AM 3; 

1 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2 

- Departamento Materno-infantil e saúde pública da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 3 - Departamento da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 

Introdução: A técnica da relactação/translactação é uma alternativa para a 

transição da alimentação para a via oral e para a manutenção do aleitamento 

materno (AM) em bebês internados em unidades neonatais, apesar de ser 

pouco utilizada. Ademais, existe a necessidade de capacitar continuamente 

os profissionais de saúde para a realização adequada desta técnica.Objetivo: 

Descrever a prevalência do AM na alta hospitalar de recém-nascidos que 

tiveram alta de uma unidade de cuidados intermediários neonatal antes e após a 

implementação de um programa de treinamento sobre a relactação/translactação. 

Métodos: Estudo descritivo exploratório realizado em uma unidade intermediária 

neonatal. Foram incluídos todos os bebês que tiveram alta hospitalar no período 

de um mês em dois momentos distintos: pré-intervenção (mês anterior ao início 

do treinamento) e pós-intervenção (dois meses após o treinamento). Todas as 

técnicas/auxiliares de enfermagem e enfermeiras foram treinadas sobre a técnica 

de relactação/translactação por meio de demonstração prática, vídeos educativos 

e folheto informativo. Os dados do AM foram coletados no prontuário eletrônico e 

registro interno de unidade. Aprovado pelo Comitê de Ética. 

Resultados: No pré-intervenção participaram 14 recém-

nascidos com idade gestacional média de 34,0 semanas e 

53,8% a termo; peso médio ao nascer de 2338,9g e na alta 

de 3167,5g e tempo médio de internação de 44,7 dias. A prevalência do AM pré-

intervenção foi de 28,6% e o aleitamento artificial predominou com 71,4%. No 

pós-intervenção participaram 16 recém-nascidos com média de idade gestacional 

de 32,8 semanas; peso ao nascer de 2097,8g; peso na alta de 2693,1g, e média 

de 52,2 dias internados. Após o treinamento, a prevalência de AM na alta subiu 

para 56,25% e o aleitamento artificial ficou em 43,75%. Conclusão: Estratégias 

de educação continuada com profissionais das unidades neonatais podem 

ser efetivas para aumentar as taxas de AM em recém-nascidos e a técnica de 

relactação/translactação pode auxiliar neste sucesso.

PALAVRAS-CHAVE: Recém-nascido; Translactação; Aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: World Health Organization (WHO) [Internet]. 

Born too soon: the global action report on preterm birth. Geneva: World Health 

Organization; 2012 [cited 2015 Jun 25]. Avaliable from: http://www.who.int/

pmnch/media/news/2012/201204_borntoosoon-report.pdf 

Rossetto EG. O uso da translactação para o aleitamento materno de bebês 

nascidos muito prematuros: ensaio clínico randomizado. 2011. 150p. Tese 

(Doutorado). Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, Universidade de São 

Paulo, Ribeirão Preto, 2011. 

Fujinaga CI, Moraes SA, Zamberlan-Amorim NE, Castral TC, Scochi CGS. Clinical 

validation of the Preterm Oral Feeding Readiness Assessment Scale. Revista 

Latino-Americana de Enfermagem. 2013;21(especial):140-5. 

Vargas MAO, Teixeira, C, Zancain F, Ghiot A, Pauli R, Schoeller SD. Capacitação dos 

técnicos de enfermagem para as melhores práticas no uso de broncodilatadores 

em pacientes mecanicamente ventilados. Texto Contexto 

Enferm, 2012;21(3):505-12. 
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PO271 - PROJETO AMAR (ALEITAMENTO MATERNO COM AMOR E 

RESPONSABILIDADE)

Fernandes RCL 1; Lima SP 1; Castro GMMA 1; Aires J 1; Oliveira DA 1; 

1 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ANA BEZERRA; 

Introdução: O Projeto de Extensão denominado AMAR (Aleitamento Materno com 

Amor e Responsabilidade) faz parte da Faculdade de Ciências da Saúde do Trairi 

(FACISA) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e está em 

consonância com a Política Nacional do Ministério da Saúde, a qual preconiza 

a realização de ações de incentivo à prática de aleitamento materno (AM) nos 

serviços de saúde. Objetivo: Realizar ações de apoio e incentivo a prática do AM 

junto às mulheres no ciclo gravídico-puerperal assistidas no Hospital Universitário 

Ana Bezerra (HUAB) e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município, bem 

como proporcionar ao discente uma vivência prática em seu futuro campo de 

atuação profissional. Método: Trata-se de um Projeto de Extensão desenvolvido 

no HUAB (materno-infantil), na cidade de Santa Cruz – RN, com participação 

de acadêmicos do curso de graduação em Enfermagem e residentes da equipe 

multiprofissional da UFRN, além dos profissionais da equipe de AM do referido 

hospital, tendo como público-alvo gestantes, parturientes e puérperas, mães 

acompanhantes de crianças internadas e gestantes atendidas nas UBS. As 

ações processuais concretas incluem capacitação em AM para os Acadêmicos 

e Residentes Multiprofissionais, palestras educativas e rodas de conversas, 

dinâmicas e jogos grupais, participação na consulta de aleitamento materno e 

nas ações do Posto de Coleta de Leite Humano, planejamento e execução de 

eventos relacionados ao AM, elaboração de relatório a 

cada semestre e publicação e divulgação em atividades 

de natureza científica. Conclusão: O trabalho em equipe 

multiprofissional contribui para a formação de uma rede 

de cuidado voltado à promoção, proteção e apoio ao AM, além de renovar o 

compromisso e co-responsabilidade entre os serviços de saúde e a população 

assistida, oportunizando aos estudantes a inserção em ações transformadoras.

PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO; EDUCAÇÃO EM SAÚDE; 

PROMOÇÃO DA SAÚDE

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ARAÚJO, L. A; REIS, A. T. Enfermagem na 

prática materno infantil. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Estratégia amamenta e alimenta Brasil. Brasília, 

2012. 
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PO272 - PROJETO AMIGOS DO PEITO: FORTALECENDO A PROMOÇÃO, 

PROTEÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO

Silva LF 1; Peixinho BLH 1; Costa MCB 1; Lopes VF 1; Brandão SC 1; Macedo CC 1; 

1 - Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri; 

Introdução: A amamentação nos primeiros seis meses de vida é fundamental 

no desenvolvimento da criança, trazendo-lhe benefícios de curto a longo prazo. 

O “Projeto Amigos do Peito: fortalecendo a promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno” foi fundado no início de 2016, tendo como função disseminar 

o conhecimento, incentivar e orientar gestantes, lactantes e toda a sociedade 

acerca da amamentação. 

Objetivos: Incentivo ao aleitamento materno exclusivo; apoio ao Banco de Leite 

Humano do Hospital Maternidade São Vicente de Paulo (HMSVP), Barbalha - 

Ceará; tornar o Projeto como ponto de apoio às mães e gestantes. 

Metodologia: O Projeto de Extensão promove rodas de conversa mensais com 

gestantes, na Unidade Básica de Saúde, e com lactantes, no Centro de Saúde 

Materno Infantil, ambos localizados em Barbalha, Ceará. Também atua realizando 

Campanhas para recolhimento de recipientes de vidro, sendo doados ao Banco 

de Leite Humano do HMSVP. O Projeto possui a página “Projeto Amigos do Peito” 

no Facebook, na qual as informações e atividades alcançam um número maior de 

pessoas. 

Resultados: Ao final das atividades com as lactantes e gestantes, estas respondem 

um questionário avaliando o evento e sua importância. A maioria pontuou com 

nota dez, ressaltando que as dúvidas acerca da amamentação foram sanadas pela 

Equipe do Projeto. Com a Campanha foram arrecadados 45 

recipientes de vidro, sendo doados ao Banco de Leite do 

HMSVP, que, devido ao uso contínuo, estava com um baixo 

estoque. Na página “Projeto Amigos do Peito” no Facebook 

foram postadas matérias sobre aleitamento, além do contato com pessoas de 

todo o país. 

Conclusão: Estudos afirmam que a diferença entre o sucesso e o abandono 

da amamentação está no apoio fornecido às mães. O Projeto encontra-se em 

andamento e tem vivenciado esta afirmação, observando, nas pessoas alcançadas, 

a estimulação e o aumento da persistência no aleitamento materno exclusivo.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Banco de Leite Humano; Projeto de saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Rocci Eliana, Fernandes Rosa Aurea Quintella. 

Dificuldades no aleitamento materno e influência no desmame precoce. 

Rev. bras. enferm. [Internet]. 2014 Feb [cited 2016 Aug 02] ; 67( 1 ): 22-27. 

Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-

71672014000100022&lng=en.
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PO273 - PROJETO DÊ LEITE, UMA EXPERIÊNCIA DE ATENDIMENTOS 

NUTRICIONAIS EM CRIANÇAS DE 0 A 2 ANOS DO MUNICÍPIO DE MUQUI - ES

Araújo CZ 1; Vencioneck MLA 1; Paula A 1; 

1 - Prefeitura Municipal de Muqui; 

A amamentação torna-se mais efetiva quando as mães têm informações sobre 

as práticas saudáveis para elas e para os bebês, incluindo a importância do 

aleitamento exclusivo durante os primeiros 06 meses de vida. Este projeto tem 

como objetivo reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno e da 

alimentação saudável para crianças menores de dois anos no município de Muqui-

ES. A partir de um parceria realizada pela Secretaria de Saúde entre os setores de 

nutrição e de vacina, a realização dos testes do pezinho nos Recém Nascido (RN) 

ocorre conjuntamente com uma triagem sobre a alimentação onde se averigua se 

a criança está sob aleitamento exclusivo ou em uso de fórmula e se a mãe está 

tendo algum problema para amamentar. Em caso de amamentação exclusiva e 

sem queixas a lactante e o RN são encaminhados a consulta com Nutricionista 

após 30 dias, porém quando se verifica algum problema na amamentação a mãe é 

encaminhada na mesma semana para consulta. Durante a consulta são realizadas 

avaliações antropométricas, registros de consumo alimentar com orientações sobre 

a importância da amamentação exclusiva até 06 meses e a criança é acompanhada 

mensalmente até completar dois anos. Após completar os seis meses de vida são 

utilizados nas consultas folders com informações sobre alimentação complementar 

e sugestões de papinhas e porções de grupos de alimentos necessários de acordo 

com a idade da criança. São acompanhadas em média 52 crianças por mês, com 

registro de aproximadamente 77% em aleitamento materno. 

De acordo com dados do SISVAN (2016) cerca de 64% das 

crianças até 06 meses atendidas estão em aleitamento 

exclusivo, dados superior aos 55% registrados para o país, 

demonstrando que a busca ativa de RN e o atendimento humanizado e continuo 

com as crianças garante o direito deles a uma alimentação adequada e saudável.

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; atendimento humanizado; recém nascido

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Ministério da Saúde. 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.
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PO274 - PROJETO DISQUE AMAMENTAÇÃO: LEVANTAMENTO DAS LIGAÇÕES 

DE JANEIRO A JUNHO DE 2016

Oliveira JCS 1; Leite TCP 1; ANDRADE JA 1; Santos MN 1; Ferreira DMLM 1; 

1 - Universidade Federal de Uberlândia; 

Introdução: O aleitamento materno exclusivo é recomendado pelo Ministério 

da Saúde até o sexto mês de vida do bebê. Essa recomendação é considerada 

imprescindível devido aos inúmeros benefícios que a amamentação concede à 

saúde da criança. Isso pode ser comprovado por meio da diminuição das taxas de 

mortalidade infantil, bem como a redução da incidência de obesidade, diabetes 

e hipertensão arterial na idade adulta. Visando à promoção do aleitamento 

materno e o esclarecimento de dúvidas das mães sobre essa temática, foi criado, 

em 2002, o projeto de extensão Disque-Amamentação, promovido pelo Banco 

de Leite Humano do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. 

O programa conta com a participação de discentes dos cursos de Medicina, 

Enfermagem, Psicologia, Odontologia e Nutrição, que atendem e esclarecem, via 

ligações telefônicas, dúvidas com relação ao aleitamento materno. 

Objetivo: Realizar um levantamento das ligações recebidas no projeto “Disque-

Amamentação” identificando as principais dúvidas das mães com relação ao 

aleitamento materno. 

Método: A análise de dados foi realizada com base nos relatórios mensais das 

ligações recebidas no projeto “Disque-Amamentação” do Banco de Leite Humano 

do HC-UFU no período de janeiro a junho do ano de 2016. 

Resultados: No período em que se realizou o estudo, foram atendidas, no total, 134 

ligações, o que corresponde a uma média mensal de 22,3 ligações. As principais 

dúvidas foram em relação à doação de leite humano e às 

dificuldades do lactente no processo de amamentação. 

Do total de atendimentos, 58,2% foram solucionados via 

telefone. Os demais atendimentos (37.2%) foram encaminhados ao Banco de 

Leite Humano do HC-UFU. 

Conclusão: A partir do levantamento das ligações do Projeto Disque-Amamentação, 

conclui-se que o esclarecimento de dúvidas referentes a amamentação, via 

ligações telefônicas, é de extrema importância para a promoção do aleitamento 

materno, contribuindo para a diminuição do desmame precoce.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; aconselhamento; extensão comunitária

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Chave RG. Por que amamentar exclusivamente 

até 6 meses e manter a amamentação até 2 anos ou mais? . In: Santiago LB, 

organizador. Manual de Aleitamento Materno. Barueri: Manole; 2013. p.21-30. 

Teruya KM, Bueno LGS. Manejo clínico da amamentação com aconselhamento 

e referência. In: SANTIAGO LB, organizador. Manual de Aleitamento Materno. 

Barueri: Manole; 2013. p.31-103. 
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PO275 - PROJETO ELOS DE AFETO: EQUIPE DE APOIO E INCENTIVO AO 

ALEITAMENTO MATERNO, UMA EXPERIÊNCIA DO MUNICÍPIO DE LARANJEIRAS 

DO SUL - PR

Granzotto TA 1; Ross NCR 1; Scarpari M 1; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde de Laranjeiras do Sul; 

O profissional de saúde tem um papel fundamental no incentivo ao aleitamento 

materno, mas para isso precisa estar preparado, pois, por mais competente que seja 

nos aspectos técnicos, seu trabalho de promoção e apoio ao aleitamento materno 

não será bem sucedido se ele não tiver um olhar atento, devendo reconhecer 

a mulher como protagonista do seu processo de amamentar, valorizando-a, 

escutando-a e empoderando-a. 

O projeto Elos de Afeto tem como objetivo melhorar as taxas de aleitamento 

materno e a redução do uso de fórmulas infantis no município, através da 

sensibilização, capacitação e apoio aos profissionais que atuam diretamente com 

gestantes, lactantes e familiares nos serviços de saúde. 

O trabalho consiste na formação de uma equipe de apoio aos profissionais que 

atuam em Unidades de Saúde da Família e hospitais do município, reforçando a 

importância do aleitamento materno. 

Realizou-se visita às equipes de saúde da família para identificar as dificuldades 

e dúvidas acerca do tema, assim como para apresentar o projeto, o qual contará 

com uma sala de acolhimento e atendimento às mães com dificuldades na 

amamentação. Outra ação desenvolvida foi um evento voltado aos profissionais 

com a participação das coordenadoras do banco de leite humano e ambulatório de 

aleitamento materno de um município da região, abordando 

suas experiências na promoção da amamentação. 

Atualmente o projeto encontra-se em fase de implantação 

do ambulatório de amamentação, pretendendo também 

tornar-se um ponto de coleta de doação de leite humano da microrregião. Com 

estas ações espera-se profissionais mais comprometidos para que haja melhora 

nas taxas de aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e complementado 

até os dois anos ou mais, conforme recomendado pelo Ministério da Saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Equipe de apoio; Aleitamento materno; Profissionais de 

saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Cadernos 

de Atenção Básica. Saúde da Criança: Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar. 2 ed. Brasília, 2015. 186p.
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PO276 - PROMOÇÃO DA EXTENÇÃO PELA PESQUISA EM SAÚDE MATERNO 

INFANTIL

FIALHO, RCS 1; REITER, MGR 2; SILVA, A 2; SOUZA, AMPA 2; SILVA, AA 2; 

CARDOZO, B 2; 

1 - Banco de Leite Humano; 2 - Universidade Regional de Blumenau; 

O projeto “Promoção da Extensão pela Pesquisa em Saúde Materno Infantil” foi 

inserido, em 2006, no Programa de Atenção Materno Infantil/PAMI da FURB em 

função de demandas e necessidades de ações na comunidade para englobar 

várias áreas do conhecimento. É formado por constante retroalimentação 

originado de ações de projetos de pesquisa que geraram resultados. Estes são 

levados à comunidade e quando na comunidade são levantadas questões que 

são transformadas em novas ideias para propostas de pesquisa. Seu objetivo é 

a indissociabilidade e integração da extensão com a pesquisa, se concretiza nas 

ações tanto na elaboração e execução dos projetos de pesquisa quanto nas ações 

de extensão. As atividades variam de acordo com as demandas levantadas ao 

elaborar trabalhos de pesquisa e atividades de extensão que derivam dos trabalhos 

em andamento. As atividades de extensão permanentes acabaram acontecendo 

pelo sucesso da ação na comunidade. No momento estas são: 1)palestras aos 

sábados em shopping da cidade, que inclui várias áreas do conhecimento; 2)

eventos anuais de encontro de mães e avós, com palestras, dinâmicas de grupo 

e apresentação artística; 3)comemoração da semana mundial de aleitamento 

materno, constituída por atividades durante uma semana em dois shoppings 

da cidade e um seminário na Universidade Regional de Blumenau e micro 

eventos nos municípios do Médio Vale do Itajaí. Dentro 

dos trabalhos pode-se citar a prevalência do aleitamento 

materno em Blumenau, verificar os hábitos de cuidados 

com bebês e aleitamento materno, monitorar as roupas 

infantis, acompanhar as dietas na gestação, analisar o grau de acidez do leite 

humano coletado em hospitais e no Banco de Leite Humano. Com esta interação 

do ensino, pesquisa e extensão de projetos multidisciplinares sejam de bolsistas 

e voluntários da Iniciação Científica, de Trabalhos de Conclusão de Curso ou 

de pesquisas independentes tem-se impacto tanto na comunidade acadêmica 

quanto na comunidade em geral.

PALAVRAS-CHAVE: pesquisa, ensino e extensão; aleitamento materno; saúde 

materno infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Nakano, A.M.S. O aleitamento materno no 

cotidiano feminino [tese]. Ribeirão Preto (SP): Doutorando de enfermagem em 

saúde pública, Escola de Enfermagem USP, 1996. Disponível em: http://www.

bvsam.icict.fiocruz.br/teses/nakano.pdf 

Dewey KG. Nutrition, growth, and complementary feeding of the breastfed infant. 

Pediatr Clin North Am. 2001 Feb;48(1):87-104. 

Atkinson SA. Human milk feeding of the micropremie. Clin Perinatol. 2000 

Mar;27(1):235-47. 
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PO277 - PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EM UM HOSPITAL MATERNO-

INFANTIL DO SUL DO BRASIL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Bauer DFV 1; Barbieri AADM 2; Scafuro ACM 2; Canavezi D 1; Curan GRF 1; Nunes 

TG 3; 

1 - Hospital do Coração de Londrina - Unidade Bela Suiça; 2 - Hospital do Coração 

de Londrina - Unidade Bela Suíça; 3 - Hospital do Coração de Londrina; 

Introdução: O Ministério da Saúde, em consonância com a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), defende 

a promoção, proteção e apoio a amamentação para saúde materno-infantil. 

Objetivo: o objetivo deste estudo foi descrever as ações realizadas por uma 

equipe multiprofissional na orientação e manejo clínico do aleitamento materno. 

Descrição Metodológica: trata-se de um estudo descritivo, tipo relato de 

experiência, realizado no Hospital do Coração de Londrina, Unidade Bela Suiça, 

o qual presta assistência materno-infantil. Resultados: para o apoio e promoção 

do aleitamento materno (AM) foi criada uma comissão multiprofissional, com 

reuniões educativas periódicas para sensibilização de todos os colaboradores 

da instituição. Foi instituída a realização de orientações individualizadas para 

incentivo do aleitamento materno às gestantes durante consultas de pré-Natal, 

e visitas por enfermeiro e nutricionista ao binômio mãe-filho no pós-parto 

imediato e alojamento conjunto para avaliação das mamadas, esclarecimento de 

dúvidas e incentivo à nutriz e à família para manutenção do AM. Estes também 

são acompanhados no ambulatório de amamentação no período pós-alta, pela 

enfermeira e médico Pediatra, momento no qual é realizado o manejo dos 

problemas comuns na lactação e o reforço das orientações 

pertinentes. Conclusões: Acredita-se que as tais ações 

favoreçam a boa prática do aleitamento materno na 

população atendida, constituindo-se como importante fator 

de proteção contra o desmame precoce.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Promoção da saúde; Serviços de 

Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Azevedo ARR, et al. Manejo clínico da 

amamentação:saberes dos enfermeiros.Esc Anna Nery 2015;19(3):439-445. 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e 

alimentação complementar. Cadernos de Atenção Básica, n. 23. 2.ed. Brasília: 

Editora do Ministério da Saúde, 2015. 184 p. 

3. Venancio SI, Escuder MML, Saldiva SRDM, Guigliani ERJ. A prática do 

aleitamento materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal: situação atual e 

avanços. J. Pediatria. 2010;86(4):317-24. 
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PO278 - PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NO PRÉ-NATAL NA 

PERSPECTIVA DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Silva DD 1; Schmitt IM 2; Costa R 1; Lima MM 1; LOCKS MOH 1; 

1 - UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina; 2 - Prefeitura Municipal de 

Biguaçú; 

Introdução: No Brasil, as iniciativas de incentivo e apoio ao aleitamento materno 

geram efeitos positivos evidenciando um considerável aumento nas taxas de 

prevalência e duração do aleitamento materno. Porém, apesar destes avanços, 

o índice de aleitamento materno exclusivo ainda é considerado baixo(1,2). Neste 

ínterim, os profissionais de saúde têm papel fundamental para modificar esta 

realidade, fornecendo orientações desde o acompanhamento pré-natal sobre a 

importância, o manejo e as possíveis intercorrências da amamentação, e acima 

de tudo reconhecer a mulher como principal atuante frente ao processo de 

lactação(3). Objetivo: analisar o discurso dos profissionais de saúde sobre as 

orientações acerca do aleitamento materno fornecidas durante o pré-natal na 

rede básica de saúde do município de Florianópolis. Método: pesquisa qualitativa, 

exploratório-descritiva. A coleta de dados deu-se através de entrevistas com 8 

profissionais de saúde. Foram incluídos os profissionais que estavam atuando 

por no mínimo seis meses na Unidade e excluídos, os que estavam de férias e 

afastados por licença no período da coleta de dados. A coleta dos dados foi 

realizada durante os meses de março a julho de 2015, por meio de entrevistas 

individuais semiestruturadas, no seu local de trabalho com agendamento prévio. 

Resultados: Dentre as orientações fornecidas durante o pré-natal destacam-

se aquelas relativas ao preparo das mamas, vantagens 

da amamentação e importância do aleitamento materno 

exclusivo até o sexto mês de vida. Percebeu-se a ausência 

de orientações sobre manejo da amamentação. Apesar 

das inúmeras iniciativas em prol do aleitamento materno, ainda existem lacunas 

que precisam ser preenchidas pelos profissionais de saúde durante o cuidado 

pré-natal a fim de alavancar as taxas de prevalência de aleitamento materno. 

Conclusão: São necessárias novas estratégias durante o pré-natal a fim de 

fomentar a promoção do aleitamento materno, garantir a segurança materna e 

alavancar as taxas prevalência de aleitamento materno no município. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Cuidado Pré-Natal; Pessoal de Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Segall-Corrêa AM, Marín-León L, Panigassi 

G, Rea MF, Pérez-Escamilla R. Amamentação e alimentação infantil. In: Ministério 

da Saúde. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde da Criança e da Mulher - PNDS 2006: dimensões do processo 

reprodutivo e da saúde da criança. Série G. Estatística e Informação em Saúde. 

Brasília: Ministério da Saúde; 2009. p.195-212. 

2. Uema RTB, Souza SNDH, Mello DF, Capellin VK. Prevalência e fatores associados 

ao aleitamento materno no Brasil entre os anos de 1998 e 2013: revisão sistemática. 

Semina: Ciências Biológicas e de Saúde. 2015; 6(1):349-362, 2015 

3. Brasil. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 

2012. 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

295

PO279 - PROMOÇÃO E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO POR MEIO DE UMA 

REDE SOCIAL ONLINE: RELATO DE EXPERIÊNCIA PARTICIPATIVA NO HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA/PB

Cavalcanti DS 1; Cabral CS 2; Vianna RPT 2; Cerqueira MMO 1; 

1 - Universidade Federal de Pernambuco; 2 - Universidade Federal da Paraíba; 

A prática do aleitamento materno é de fundamental importância para a redução 

da morbimortalidade infantil, trazendo benefícios ao binômio mãe-filho. Muitas 

das ações de promoção têm enfoque até o momento do parto, de modo que 

são necessárias novas estratégias de apoio ao aleitamento materno durante o 

puerpério, período crítico para o estabelecimento da amamentação bem sucedida. 

Este trabalho descreve as ações desenvolvidas pelo Projeto Amamenta Mamãe 

(PAM), do Departamento de Nutrição da Universidade Federal da Paraíba e do 

Hospital Universitário Lauro Wanderley. Os binômios mães-filhos, previamente 

assistidos na maternidade do Hospital são acompanhamento após a alta hospitalar 

pela rede virtual “Facebook”. As mães são convidadas a participar na comunidade 

virtual do PAM e semanalmente os moderadores do projeto inserem cartazes 

com temas de promoção e apoio ao aleitamento materno exclusivo. Ao longo 

dos primeiros seis meses de acompanhamento são trabalhados 24 temas, os 

quais estão articulados às principais necessidades do binômio mãe-filho. Também 

estimula-se a discussão com as mães através de fóruns e enquetes, trabalhando-

se os principais anseios e inquietudes da mãe sobre a prática de amamentar. Além 

dos temas trabalhados nos cartazes, as lactantes participam através de curtidas, 

visualizações e comentários nas publicações dos cartazes. A interação entre as 

mães e os moderadores tem envolvido temas diversos e 

abrangem principalmente as dificuldades do AME, tais como 

a sensação do leite ser insuficiente, os mitos envolvendo 

a alimentação da mãe, as dúvidas referentes ao tempo 

necessário para a amamentação, além de outros temas relacionados. Dessa forma, 

por meio de uma metodologia participativa, o projeto visa o fortalecimento da 

assistência no período pós parto, oferecendo apoio oportuno e contribuindo no 

empoderamento das mães durante esta fase de amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Materno-Infantil; Aleitamento Materno; Rede Social

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Alexandre AM et al . Rede social de apoio no 

Brasil: grupos e linhas de pesquisa. Texto contexto-enferm. 2011 jun; 20(2): 241-6. 

Marques ES et al. A influência da rede social da nutriz no aleitamento materno: 

o papel estratégico dos familiares e dos profissionais de saúde. Ciênc. saúde 

coletiva. 2010a jun.; 15(Suppl 1): 1391-1400. 

Marques ES et al. Rede social: desvendando a teia de relações interpessoais da 

nutriz. Physis. 2010b ago; 20(1): 261-281. 

Ministério da Saúde (Brasil). Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: 

aleitamento materno e alimentação complementar. 2. ed. Brasília: Ministério da 

Saúde; 2015. 184 p 

______. Aleitamento materno, distribuição de leites e fórmulas infantis em 

estabelecimentos de saúde e a legislação. Brasília: Ministério da Saúde; 2014. 28 p 
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PO280 - PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO À AMAMENTAÇÃO EM UMA UTI 

NEOCIRÚRGICA

Martins BCC 1; FARIA CD 1; SILVA DA 1; ASSUMPÇÃO MR 1; FERREIRA SLC 1; 

LOPEZ 1; 

1 - Banco de Leite Humano, Instituto Fernandes Figueira; 

Uma cirurgia na vida neonatal necessita de suporte em Unidade de Terapia Intensiva 

Neocirúrgica (UTINC). O Banco de Leite Humano (BLH) do Instituto Fernandes 

Figueira (IFF) acompanha os lactentes durante a internação na UTINC e apoia 

a mães e familiares com a amamentação. O apoio consiste em aconselhamento 

sobre: estímulo da lactação através de massagens e ordenhas para manutenção 

da produção láctea; armazenamento e transporte do leite ordenhado para garantir 

leite materno exclusivo ao lactente durante a internação; uso de técnicas, como 

translactação e copinho1; e suporte para iniciar a amamentação. Estudos apontam 

para os benefícios da amamentação para o desenvolvimento dos recém-nascidos 

portadores de malformações congênitas2,3. Este estudo pesquisou a prevalência 

de aleitamento materno continuado na alta da UTINC e na consulta de seguimento 

do BLH. Foi realizado de janeiro a dezembro de 2013. Constituiu-se como um 

estudo exploratório-descritivo, com informações coletadas dos prontuários do 

BLH. Foram acompanhados prontuários de 54 lactentes. Na alta hospitalar 48% 

dos neonatos estavam sendo amamentados exclusivamente ao seio materno. 

Outros 43% recebiam leite humano do BLH, além da amamentação ao seio. 

Com as consultas de seguimento no BLH, estes passaram a ser amamentados 

exclusivamente ao seio materno, elevando o percentual de 48 para 91% de 

egressos da UTINC amamentados exclusivamente ao seio. 

O cuidado plural da equipe multidisciplinar4 do BLH aos 

egressos da UTINC, que considera não somente a visão 

técnica, mas todos os aspectos, sentimentos e inquietações 

maternas5, pode influenciar positivamente no estabelecimento do aleitamento 

materno exclusivo em egressos na UTINC.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Banco de Leite Humano; UTI Neonatal

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. NASCIMENTO MBR, ISSLER H. Aleitamento 

materno em prematuros: manejo clínico hospitalar. J Pediatr (Rio J). 2004;80(Suppl 

5):S165-72. 

2. KOHLER JA, PERKINS AM, BASS WT. Human milk versus formula after 

gastroschisis repair: effects on time to full feeds and time to discharge. J of 

Perinatol. 2013;33:627-30 

3. SANTOS RS, DIAS IMV. Refletindo sobre a malformação congênita. Rev Bras 

Enferm. 2005;58:592-96 

4. FERREIRA SLC. O processo decisório da mulher sobre a alimentação do filho 

prematuro: uma mistura de jeitos de sentir e de olhar [dissertação] – Rio de 

Janeiro: Instituto Fernandes Figueira, Fiocruz; 2003. 

5. REIS AT, SANTOS RS. Sentimentos de mulheres-mães diante da cirurgia 

neonatal nas malformações congênitas. Esc Anna Nery. 2011;15(3):490-96
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PO281 - PROMOVENDO ALEITAMENTO MATERNO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA 

SOBRE A ABORDAGEM DO PAPEL DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL NA 

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

Costa MED 1; CUNHA MVB 1; 

1 - Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas (FESP-Palmas); 

Introdução: O aleitamento materno é uma prática natural e eficaz por atender os 

aspectos nutricionais, imunológicos e psicológicos da criança em seu primeiro 

ano de vida. O sucesso desse depende de fatores históricos, sociais, culturais, 

e psicológicos da puérpera e do compromisso e conhecimento técnico-

científico dos profissionais de saúde envolvidos na promoção, incentivo e apoio 

ao aleitamento materno. Objetivo: Apresentar a importância do aleitamento 

materno na Estratégia Saúde da Família diante de uma abordagem da equipe 

multiprofissional. Metodologia: Relato de experiência vivenciado em um Encontro 

de Gestantes realizado em uma Unidade Saúde da Família no município de Palmas-

TO. Resultados: Diante da possibilidade de discutir sobre o aleitamento materno 

que dá condições para que o bebê cresça e se desenvolva adequadamente até o 

sexto mês, sendo uma fonte importante de proteínas nos primeiros anos de vida, 

não é diluído, é difícil de ser contaminado, está sempre fresco e pronto para o 

consumo. Crianças amamentadas através do seio têm menor risco de desnutrição, 

por isso o leite materno é o alimento ideal para o bebê. A equipe multiprofissional 

é de grande importância nesse processo, pois sua atuação junto à puérpera surge 

desde o pré-natal trabalhando através da educação permanente com objetivo de 

sanar as dúvidas, dificuldades e possíveis complicações das mesmas preparando-

as para o processo de adaptação durante o puerpério e o 

aleitamento. Conclusão: Constatou-se que trabalhar dentro 

de uma equipe multiprofissional que desempenha o papel 

como colaboradores para o sucesso do aleitamento materno 

durante a assistência no pré-natal é de grande significância, pois a amamentação 

tem se mostrado uma importante ação de promoção da saúde e prevenção de 

uma série de agravos para a criança, mãe e família, transformando-se em uma das 

ferramentas mais úteis e de baixo custo que se pode utilizar para o crescimento 

e desenvolvimento saudáveis das crianças.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Educação permanente; Gestante

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:  CARVALHO JKM, CARVALHO CG, MAGALHÃES 

SR. A importância da assistência de enfermagem no aleitamento materno. Revista 

E-Scientia 2011; 4(2):11-20. 

BRITO, AVB. A importância da equipe de saúde da família na promoção do 

aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida da criança. Minas Gerais. 

Trabalho de Conclusão de Curso [Especialização em Atenção Básica em Saúde 

da Família] - Universidade Federal de Minas Gerais; 2010.
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PO282 - PROMOVENDO AS AÇÕES DE ALEITAMENTO MATERNO EM UM 

HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA SOFIA FELDMAN: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

SANTOS, CR 1; ROCHA, LLB 1; NOGUEIRA, LO 1; GONZALEZ, AM. 1; BITENCOURT, 

R. 1; LIMA, FAF 1; 

1 - Hospital Sofia Feldman; 

Um dos objetivos do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno 

(PNIAM), criado em 1981, pelo Ministério da Saúde é divulgar e estimular a prática 

do aleitamento natural no Brasil[1]. A semana mundial de aleitamento materno 

(SAM) é um importante momento para destacar a importância da promoção 

e proteção da amamentação[2]. A SAM é comemorada do dia 1 a 7 de agosto, 

apoiada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelo Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF), cujo o tema deste ano é “Aleitamento Materno: 

Presente saudável e futuro sustentável” e aproveitar esta data para trabalhar as 

boas práticas da amamentação é uma iniciativa importante nas maternidades. 

As ações de promoção ao aleitamento materno no Hospital Sofia Feldman foram 

organizadas pelo Comitê de Aleitamento Materno desta unidade. No dia 1º de 

agosto realizou-se palestras e atividades lúdicas, tais como música e teatro. No 

dia 6 de agosto as 15:00 realizou-se no pátio do hospital um “Mamaço”, que é um 

momento de amamentação coletivo, que contou com a participação das mães e 

seus bebes provenientes do alojamento conjunto da unidade, de trabalhadoras 

do Hospital, da comunidade e da creche José de Souza Sobrinho. No momento 

do “mamaço”, as mulheres amamentavam seus bebês ao som da música Aleluia 

tocada pelo Senhor Walmer, do Coral infantil e do bloco de carnaval Bruta Flor, 

que é um bloco de mulheres ativistas dos direitos humanos. 

Este evento comemorativo promoveu importantes reflexões 

e discussões sobre a temática de aleitamento materno no 

Hospital Sofia Feldman e comunidade local.

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; Saúde da Criança; Saúde da Mulher

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: [1] Brasil Ministerio da Saúde, Manual Instrutivo 

das ações de alimentação e nutrição na rede cegonha, (2013). 

[2] R. de M.P. de Souza, V.H. Alves, D.P. Rodrigues, M.B.L.R. Branco, F. de O. 

Lopes, M.T.R. de S. Barbosa, Nursing strategies in the clinical management of 

breastfeeding: a descriptive and exploratory study, Online Brazilian J. Nurs. 14 

(2015) 51–61. 
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PO283 - PROMOVENDO O ALEITAMENTO MATERNO EM ESPAÇOS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL

Martins RMC 1; 

1 - Unidade de Atendimento à Criança, Universidade Federal de São Carlos; 

A compreensão de que a prática do aleitamento materno está condicionada a 

fatores socioculturais nos remete à necessidade de abordar este tema com as 

crianças. Neste sentido, as escolas de educação infantil são locais propícios para 

realizar atividades que permitam às crianças contato com a temática do aleitamento 

materno. Com o objetivo de abordar a temática do aleitamento materno com as 

crianças de 3 a 5 anos de idade, organizamos atividades nas quais elas pudessem 

vivenciar e conversar sobre os cuidados com os bebês, sua alimentação e o uso de 

mamadeiras e chupetas. Para tanto realizamos duas atividades distintas: a primeira 

atividade, realizada com crianças de 3 anos, consistiu em fazer uma brincadeira de 

“cuidar do bebê” onde as crianças deram banho na boneca, colocaram roupinhas e 

depois assistiram a um vídeo com imagens de filhotes de mamíferos mamando e a 

música “Tá na hora de mamar”. Para finalizar as crianças brincaram de amamentar 

suas bonecas. Em outra atividade convidamos uma mãe com um bebê que mama 

no peito para visitar a turma de 4 e 5 anos. As crianças puderam fazer perguntas 

sobre o que o bebê come e bebe, observaram o bebê mamar na mamãe e depois 

fizeram desenhos retratando o que observaram. Em ambas as atividades as 

crianças participaram ativamente, tanto da brincadeira, quanto das conversas. A 

maioria das crianças quis “dar de mamar” para o seu bebê, inclusive os meninos. 

Foi uma oportunidade importante das crianças aprenderem que todo bebê deve 

mamar na mamãe, poderem conversar sobre alimentação 

saudável e os prejuízos do uso de chupetas e mamadeiras. 

Consideramos que as atividades atingiram os objetivos 

propostos, proporcionando o contato com a temática do 

aleitamento materno de uma forma lúdica e envolvente para as crianças. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; educação; crianças

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Carvalho MR, Tamez RN, orgs. Amamentação: 

Bases Científicas. 2ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan; 2005. 

Freire P. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra; 2004. 

Giugliane, ERJ. Amamentação: como e porque promover. Jornal de Pediatria, 

v. 70, n. 3, p. 138-151, 1994. Disponível em: http://www.jped.com.br/

conteudo/94-70-03-138/port.pdf Acesso em: 26 de junho de 2016. 
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PO284 - PROMOVENDO O ALEITAMENTO MATERNO EM UM GRUPO DE 

GESTANTES

Timm MS 1; Ressel LB 1; Possati AB 1; Piccin C 1; Segalla G 1; Silva M 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: o leite materno é um alimento completo de proteção ao bebê e 

representa um importante indicativo de diminuição da mortalidade infantil1. 

Percebe-se, no entanto, que embora o Aleitamento Materno (AM) esteja em 

crescimento no Brasil, seus indicadores ainda têm revelado uma tendência à 

estabilização2. Mostrando assim a necessidade de discussões e reflexões que 

visem à promoção do AM. Os grupos de gestantes mostram-se como uma boa 

alternativa para essa prática, sendo um espaço propício ao diálogo e trocas de 

conhecimentos entre os envolvidos. Objetivo: relatar a experiência de enfermeiros 

e acadêmicos de enfermagem na promoção do AM por meio de um grupo de 

gestantes. Método: trata-se de um relato de experiência, a partir da vivência de 

enfermeiros e acadêmicos de enfermagem na promoção do AM em um grupo de 

gestantes realizado em uma Unidade Básica de Saúde. Primeiramente, formou-se 

um círculo composto por gestantes, acadêmicos de enfermagem e enfermeiras, 

com o intuito de promover o acolhimento, participação e integração do grupo. A 

dinâmica escolhida foi semelhante à intitulada “batata quente”, todavia o objeto 

circulante entre os participantes ao tocar a música foi uma mama de tecido. Ao 

parar a música, o participante que estava com a mama nas mãos era convidado 

a responder uma pergunta acerca da temática, e a partir dos questionamentos 

todos refletiam e compartilhavam seus conhecimentos. Resultados: o grupo de 

gestantes foi uma oportunidade de conhecer as dúvidas e 

anseios das gestantes, e assim refletir e promover o AM de 

acordo com a necessidade de cada uma. Ações educativas 

em grupos são oportunidades dos participantes refletirem 

acerca de temas comuns, permitindo desenvolver saberes coletivos3. Conclusão: 

a participação na atividade permitiu aos acadêmicos e enfermeiros promover e 

dividir conhecimentos acerca do AM, e as gestantes a oportunidade de aprender 

e partilhar experiências e conhecimentos.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Grupo de gestantes; Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da Criança: 

Aleitamento Materno e Alimentação Complementar. Caderno de Atenção Básica. 

Brasília: 2015. 

2 Brasil. Ministério da Saúde. Saúde da Criança: nutrição infantil, aleitamento 

materno e alimentação complementar. Caderno de Atenção Básica. 23. ed. 

Brasilia: 2009. 

3 Freire P. Pedagogia do oprimido. 41. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra; 2005. 
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PO285 - PROPOSTA DE CRIAÇÃO DE UMA SALA DE AMAMENTAÇÃO NA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS

Dias LB 1; Pereira, RC 2; Teixeira LG 1; 

1 - Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Lavras; 2 - Departamento 

de Ciência dos Alimentos, Universidade Federal de Lavras; 

Introdução: A amamentação é suficiente para suprir todas as necessidades do 

recém-nascido, nos seis primeiros meses de vida. Mesmo assim as taxas de 

aleitamento materno no Brasil são inferiores do recomendado.Um dos motivos 

éo trabalho materno fora do lar. A ausência de um lugar apropriado para retirada 

e armazenamento do leite impede que este seja oferecido ao seu filho no fim 

do expediente. Entretanto, algumas empresas e universidades estão investindo 

em salas de apoio à amamentação. Objetivo: Verificar o interesse das mulheres 

para a criação de uma sala de amamentação na UFLA e avaliar o conhecimento 

a respeito da importância do aleitamento materno e da licença maternidade. 

Descrição metodológica: Foi um estudo transversal, quantitativo. Utilizou-se uma 

amostra probabilística de 372mulheres, com algum vínculo com a universidade. 

Resultados: Dentre as 32 mulheres que disseram ser mães, 27 (84%) afirmaram ter 

amamentado. Observou-se também uma maior prevalência (45%) de aleitamento 

complementado foi entre 6 a 12 meses de idade do lactente. Grande parte das 

mulheres que usufruíram da licença maternidade (82%), o fizeram por quatro 

meses. Pouco mais da metade das mulheres que participaram da pesquisa disseram 

nunca ter ouvido falar sobre salas de amamentação. Quando mencionado que o 

aleitamento materno exclusivo não é necessário, quase 80% das mulheres foram 

contrarias a essa afirmação.Outro questionamento foi se 

a UFLA deveria ter uma sala de amamentação e se a sua 

existência promoveria o aleitamento materno. Conclusão: 

O estudo verificou que a maioria das mulheres apresenta 

conhecimento sobre a importância do aleitamento materno exclusivo bem como 

o seu prolongamento complementado até dois anos ou mais. No entanto, metade 

das participantes desconhece o que é uma sala de amamentação. Mesmo assim 

acreditam que a existência da mesma pode contribuir com a continuidade do 

aleitamento materno após o termino da licença maternidade.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Mulher trabalhadora; Licença 

maternidade

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Promovendo o Aleitamento Materno. 2ª ed. Brasília: Álbum 

seriado, 2007. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretária de Atenção à Saúde. Saúde da criança: 

Aleitamento Materno e alimentação complementar. 2ª ed. Brasília: Caderno de 

atenção básica,2015. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Cartilha para a mãe 

trabalhadora que amamenta. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 
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PO286 - PROTAGONISMO ESTUDANTIL NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO 

MATERNO NA BAIXADA FLUMINENSE A PARTIR DA VIVENCIA EM UM PROJETO 

DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

PEREIRA VSP 1; NASCIMENTO PMN 1; PACHECO DL 1; BRAGA CA 2; ROZADO DG 

1; PERES PLP 1; 

1 - Faculdade de Enfermagem/UERJ; 2 - Faculdade de Enfermagem; 

O aleitamento materno é uma prática de fundamental importância e sua promoção, 

proteção e apoio constituem-se como estratégia reconhecidamente eficaz na 

redução da mortalidade infantil1,2. Dentre os profissionais de saúde que atuam em 

seu manejo está o enfermeiro que necessita ter em sua formação conhecimentos 

e atitudes que lhe habilite a assistir à mulher e bebê3,4. Nesse sentido a 

aproximação com a amamentação ainda nos períodos iniciais da graduação pode 

representar um diferencial para a vida profissional do enfermeiro. O objetivo do 

trabalho é apresentar a experiência de acadêmicas de enfermagem integrantes 

de um projeto de extensão universitária como protagonistas na promoção do 

aleitamento materno. No currículo do curso de enfermagem da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro a aproximação ao tema se dá a partir do sexto período 

acadêmico por ocasião das Subáreas Saúde e mulher; e, Atenção integral à saúde 

da criança, que se estende aos períodos seguintes. Para promover uma inserção 

mais precoce, e respeitando o principio constitucional da indissociabilidade entre 

ensino-pesquisa-extensão5, desde o ano de 2007 se desenvolve na Faculdade 

de Enfermagem o projeto de extensão Apoiando a AmamentAÇÃO na Baixada 

Fluminense; nele, acadêmicos de períodos iniciais participam de um curso de 

capacitação e se inserem nas atividades desenvolvidas 

junto aos municípios da Região, atualmente o projeto conta 

com 20 acadêmicas. Dentre as ações estão a assessoria 

técnica aos municípios; capacitação para profissionais de 

saúde e acadêmicos; participação em reuniões do Polo Regional de aleitamento 

materno; organização de mamaço; condução de grupos educativos; atividade 

com a Pastoral da Criança. A participação ativa dos estudantes desde o 

planejamento, escolha dos temas, contato com os municípios e na execução e 

avaliação das atividades extensionistas é um exemplo do protagonismo estudantil, 

possibilitando aos acadêmicos vivências que a sala de aula não contemplará por 

questões de estruturação curricular. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Extensão universitária; Enfermeiro

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da 

criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. 

Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009a. 112 p. 

2.LANA, APB; LAMOUNIER, JÁ. Saúde da Família – Centro de saúde amigo da 

criança. Belo Horizonte: Coopmed, 2009. 

3. BRASIL. Constituição (1998). Constituição da República Federativa do Brasil. 

Brasília, DF, 1988. 

4. ALMEIDA, NAM, FERNANDES, AG; ARAÚJO, CG - Aleitamento materno: uma 

abordagem sobre o papel do enfermeiro no pós-parto. Revista Eletrônica de 

Enfermagem, v. 06, n. 03, 2004. 

5. CARVALHO JKM; CARVALHO CG; MAGALHÃES SR. A importância da 

assistência de enfermagem no aleitamento materno. e-Scientia, Belo Horizonte, 

Vol. 4, N.º 2, p. 11-20. (2011). 
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PO287 - PRÓ-MAMÁ - PROTOCOLO MUNICIPAL DE ALEITAMENTO MATERNO 

DE OSÓRIO/RS

Maggi CR 1; Petrucci AS 1; Sudbrack APC 1; Ferreira GT 1; Heckler VI 1; 

1 - Prefeitura Municipal de Osório/RS; 

O Aleitamento Materno é uma diretriz preconizada pelo Ministério da Saúde 

devido a sua importância do ponto de vista da saúde física e emocional tanto 

para a mãe quanto para o bebê. Ações educativas, orientação e apoio desde a 

gestação até o puerpério são importantes para superar obstáculos vivenciados no 

decorrer do aleitamento e prevenir assim, o desmame precoce. Com o objetivo de 

aumentar os índices de aleitamento materno e qualificar a atenção no município, 

um grupo de profissionais organizou juntamente com a gestão um Protocolo de 

Aleitamento Materno intitulado PRÓ-MAMÁ, visando padronizar os procedimentos 

de assistência ao recém-nascido e as ações de orientação às nutrizes no manejo 

ao aleitamento materno. Esta ação faz parte da Rede Cegonha em Osório, e sua 

implementação deve nortear a conduta de todos os profissionais da Atenção 

Básica. Dentre as orientações contidas no PRÓ-MAMÁ destaca-se a criação de 

profissionais de referência em cada Unidade de Saúde com o objetivo de atuar 

de forma mais próxima ao território e aos usuários. Tais profissionais serão 

capacitados constantemente pela equipe multidisciplinar do Pró-Mamá através 

do fluxograma construído para tal, e os casos mais específicos serão discutidos 

e encaminhados para esta equipe composta por fonoaudiólogo, nutricionista e 

psicólogo. As ações desenvolvidas compreendem grupos, orientação, sala de 

espera, visitas domiciliares, interconsultas e discussão de casos para que apenas 

a última opção seja a complementação com leites artificiais. 

Este protocolo foi apresentado durante as atividades da 

Semana Mundial do Aleitamento Materno no município em 

2016. Vale ressaltar que será avaliado o momento inicial, 

através de instrumento elaborado pela equipe do PRÓ-MAMÁ, de modo a 

possibilitar a avaliação posterior da efetividade deste protocolo, bem como de 

obter informações atualizadas acerca do aleitamento materno até os 24 meses 

de vida da criança e nortear as políticas públicas em relação ao aleitamento 

materno. 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Protocolos; Atenção Primária à Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Ministério da Saúde. Saúde da criança – 

aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília; 2015 (MS. Cadernos 

de Atenção Básica). 

OMS (Organização Mundial da Saúde). Evidências científicas dos dez passos para 

o sucesso no aleitamento materno. Brasília; 2001. 

Organização Mundial da Saúde. Proteção, promoção e apoio ao aleitamento 

materno: o papel especial dos serviços materno-infantis. Genebra: Organização 

Mundial da Saúde; 1989. 
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PO288 - QUAL É O APOIO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA O INCENTIVO 

À AMAMENTAÇÃO?

VIEIRA VL 1; 

1 - Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza da Faculdade de Saúde Pública; 

Introdução: O apoio à mulher na amamentação é indiscutível e a rede de saúde 

constitui-se em elemento potencial para o incentivo ao aleitamento materno 

exclusivo (AME) por 6 meses e continuado por, pelo menos, 2 anos. Objetivo: 

Identificar a percepção de mães quanto ao apoio à amamentação realizado pelos 

profissionais da saúde. Metodologia: Levantamento via web em agosto/2015, 

com 657 mães (crianças com até 4 anos), utilizando ferramenta do Google 

sobre: desejo prévio de amamentar, amamentação (intencionalidade, duração, 

dificuldades e redes de apoio), incentivo ao desmame (agente e motivos), falas dos 

profissionais de saúde sugestivas de desmame e prescrição de fórmulas infantis. 

Para análise dos resultados, foi calculada média e a distribuição das categorias 

por frequência. Resultados: Verificou-se AME de 6 meses por 65,3%, desmame 

aos 13,2 meses e desejo prévio de amamentar considerado “extremamente forte” 

por 89,8%. Dificuldades para amamentar (dor, fissura, mastite e dificuldade 

com a pega) surgiram em 72,4%, que buscaram apoio em: textos da internet 

(44,5%), redes sociais virtuais (34,5%), profissionais da saúde (29,5%) e amigos/

familiares (22,0%). O desmame foi incentivado para 73,7%, sendo 58,5% por 

profissionais da saúde, principalmente os pediatras, justificados pelo ganho de 

peso inadequado, cansaço materno e problemas com o sono do bebê. Somente 

2 foram orientadas por desejarem desmamar. As principais falas dos profissionais 

sugestivas de desmame foram a necessidade de espaçar as 

mamadas (31,1%), padronizar o tempo (27,2%) e o intervalo 

(25,9%), desmame noturno (23,5%) e uso de chupetas 

(20,4%). Fórmulas foram fornecidas a 35,5% dos bebês 

antes dos 12 meses. Desses, 25,3%, no primeiro mês, e 17,1%, na maternidade/

hospital. Conclusões: As entrevistadas apresentam-se em melhores condições de 

amamentação do que os índices nacionais, porém evidencia-se a vulnerabilidade 

da amamentação frente à prática do profissional de saúde que não é principal 

agente no apoio à amamentação, mas sugestiona o desmame. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; cuidado da criança; pessoal da saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança : aleitamento 

materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério 

da Saúde, 2015. 

Vítolo MR, Louzada ML, Rauber F, Grechi P, Gama CM. Impacto da atualização 

de profissionais de saúde sobre as práticas de amamentação e alimentação 

complementar. Cad. Saúde Pública. 2014 Aug; 30(8): 1695-1707. 

Almeida JM, Luz SAB, Ued FV. Apoio ao aleitamento materno pelos profissionais 

de saúde: revisão integrativa da literatura. Rev. paul. pediatr. 2015 Sep; 33(3): 

355-362.
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PO289 - REAME, A CRIAÇÃO DE UMA REDE DE APOIO NO CEARÁ

Farias MDP 1; PEREIRA, FSS 1; ARRUDA, RP 1; 

1 - ENLACE DOURADO; 

REAME, a criação de uma rede de apoio no Ceará 

Os índices de aleitamento exclusivo no Brasil está em 54 dias e no Ceará 57 dias, 

enquanto a OMS recomenda Aleitamento Exclusivo por 6 meses. Quase todas as 

mães começam a amamentar, 97%, para sermos exatos, mas 43% delas param 

antes que o bebê complete 3 meses, segundo pesquisas realizadas em 2001, pelo 

IBGE. 

Preocupadas com estes indicadores, começamos o trabalho de organizar a 

Semana Mundial do Aleitamento em Fortaleza. Em 2015, a SMAM (Semana Mundial 

do Aleitamento) teve como tema: Amamentação e Trabalho, elaboramos eventos 

destinados à gestante trabalhadora e fomos nas empresas oferecer o evento, 

gratuito, para o mês de Agosto, o Agosto Dourado. 

Estivemos em três empresas, com um público total de 60 gestantes, falamos sobre 

Aleitamento, Volta ao Trabalho e Armazenamento de Leite Materno, Aspectos 

Emocionais do Puerpério, e levamos oficinas de sling, primeiros cuidados com o 

bebê e uso das fraldas ecológicas. 

Durante a realização do evento percebemos nos espaços a necessidade da mulher 

gestante, mãe e nutriz em conversar, se informar, buscar apoio, desde então 

criamos um grupo para fortalecimento destas mulheres que querem amamentar. 

A REAME (Rede de Apoio e Promoção ao Aleitamento Materno) tem como 

missão Apoiar e Promover o Aleitamento Materno oferecendo informação com 

segurança à gestantes, mães e famílias, nossos valores são 

Familia, Respeito, Amor, Apoio, Segurança, Conhecimento. 

Conseguimos em um clinica de Ginecologia e Obstetricia um 

espaço para as reuniões, que são quinzenais, às segundas 

feiras, e hoje, nove meses depois, recebemos em torno de 10-15 mães a cada 

encontro. Partindo deste grupo presencial foi criado um grupo de bate papo para 

telefonia, onde já temos 150 gestantes, mães, nutrizes de todo o Estado do Ceará. 

PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO; APOIO SOCIAL; REDE DE APOIO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Carvalho, MR de, Tavares, LAM. Amamentação: 

Bases Científicas. 3ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2014. 

Ministério da Saúde. II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas 

Capitais Brasileiras e Distrito Federal. 1ed. Brasília: 2009 
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PO290 - RELAÇÃO ENTRE O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E O ESTADO 

NUTRICIONAL DE CRIANÇAS

Klaus JH 1; Machado FC 2; Adami FS 2; Bitello A 2; 

1 - Escola de Saúde Pública de Porto Alegre; 2 - Univates; 

Introdução: O leite materno é o alimento mais adequado para a criança nos 

primeiros anos de vida, devendo ser de consumo exclusivo nos primeiros seis 

meses, pelas vantagens nutricionais, imunológicas e psicológicas, evitando, entre 

outras complicações, a desnutrição ou obesidade1. Objetivo: Avaliar a relação 

entre o tempo de aleitamento materno exclusivo e o estado nutricional atual de 

crianças que frequentavam uma escola de educação infantil particular localizada 

no município de Lajeado/RS. Metodologia: Estudo transversal, com participação 

de 56 crianças entre dois e cinco anos de idade. Foi aplicado um questionário 

com questões referentes ao tempo de aleitamento materno e o perfil nutricional 

dos participantes foi avaliado através da aferição de peso e estatura, e o estado 

nutricional classificado conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2006), 

para menores de cinco anos. A análise estatística utilizou-se o software SPSS 

(versão 19.0), considerando o nível de significância de 5% e o teste estatístico feito 

foi correlação de Pearson. Resultados: Do total de crianças, 94,65% (53) receberam 

aleitamento materno. O aleitamento materno foi oferecido exclusivamente até 

pelo menos o sexto mês para 42,28% (24). Destas, 1 4,17% (1) estava abaixo do 

peso ideal, 66,66% (16) estavam no peso ideal e 29,17% (7) estavam acima do peso. 

Verificou-se uma correlação positiva, mas não significativa entre as crianças que 

receberam aleitamento materno exclusivo até o sexto mês e as que apresentaram 

perfil nutricional mais adequado quando comparadas 

àquelas que não receberam (r=0,074;p=0,586). Conclusão: 

Não foi possível evidenciar de forma significativa a relação 

entre o aleitamento materno exclusivo e o estado nutricional 

neste estudo. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; estado nutricional; crianças

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. OMS (Organização Mundial da Saúde). 

Proteção, promoção e apoio ao aleitamento materno: o papel especial dos 

serviços materno-infantis. Declaração conjunta OMS/UNICEF. Genebra; 1989. 

2. Ministério da Saúde (Brasil). Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Protocolos do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional 

– SISVAN na assistência à saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à 

Saúde. Departamento de Atenção Básica.– Brasília : Ministério da Saúde, 2008.
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PO291 - RELATO DE CASO: DUCTITE MAMARIA X INTERVENÇÃO PROFISSIONAL

Rodrigues MCA 1; SILVA MLS 2; SILVA SA 3; 

1 - Educaçao Permanente, Hospital Guilherme Alvaro ; 2 - EDUCAÇÃO PERMANENTE, 

HOSPITAL GUILHERME ALVARO; 3 - ANJOS DO LEITE - ASSESSORIA MATERNA; 

A Ductite mamaria esta relacionada ao bloqueio do ducto lactífero, devido ao 

acumulo e espessamento do leite em um segmento mamário com estase láctea. 

Geralmente é unilateral e não há comprometimento sistêmico da mãe. Quando o 

leite produzido numa determinada área da mama por alguma razão não é drenado 

adequadamente pode ocorrer com frequência quando a mama não está sendo 

esvaziada adequadamente, como quando a amamentação é insuficiente ou quando 

a criança apresenta sucção ineficaz. A amamentação se tornou objeto de interesse 

para discussão por diversos autores e grupos sociais, sendo assim, o sentido de 

informar para responsabilizar contribuindo para o não desmame precoce. Como 

resultado foi criado o Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno, tendo em 

vista ações de campanhas e treinamentos, já a iniciativa do Hospital Amigo da 

Criança (IHAC) tem como finalidade realizar um trabalho de promoção, incentivo e 

apoio ao aleitamento materno. Este foi um estudo descritivo com uma abordagem 

qualitativa, do tipo estudo de caso, que objetivou identificar as principais causas 

de ductite e a atuação profissional frente às possíveis dificuldades decorrentes, 

colaborando assim para o planejamento de uma assistência mais qualificada. A 

coleta de dados ocorreu na residência da cliente por um dos autores do trabalho, 

após esclarecimentos à mesma quanto à finalidade da pesquisa e obtenção de 

sua anuência, foram coletados dados a partir da entrevista, da observação e do 

exame físico. Concluiu se que há necessidade da melhoria 

das orientações passadas as puérperas por profissionais, 

evitando que haja complicações durante o aleitamento 

materno, contribuindo assim para uma assistência 

qualificada e o prolongamento da amamentação. 

PALAVRAS-CHAVE: amamentação ; ductite; orientações recebidas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ALMEIDA, João Aprigio Guerra de; NOVAK, 
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11 abr. 2016. 

BUENO, Laís Graci dos Santos; TERUYA, KeikoMiyasaki. Aconselhamento em 

amamentação e sua prática. Jornal de Pediatria. Rio de Janeiro, maio 2004. p. 
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REA, Marina Ferreira. Reflexões sobre a amamentação no Brasil: de como 

passamos a 10 meses de duração. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 

01, n. 19, p.37-45, jan. 2003. 
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PO292 - RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ALUNAS DO CURSO DE NUTRIÇÃO NA 

CIAM-HU/UFSC (CENTRAL DO INCENTIVO AO ALEITAMENTO)

Bohn I 1; LINS A 2; CASTRO L 2; FOGGI L 2; 

1 - HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; 

2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; 

Introdução: 

O aleitamento materno se torna fundamental para crianças, especialmente nos 

primeiros seis meses de vida por ser um alimento completo, fornecendo os 

nutrientes adequados ao desenvolvimento do bebê e ao metabolismo que ele 

possui nesta faixa etária, além de fortalecer o sistema imunológico, provendo 

células de defesa através do leite da mãe protegendo o bebê contra infecções. O 

papel das estagiárias na CIAM é desenvolver atividades educativas e assistenciais 

visando à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno junto às pacientes, 

contemplando a mulher no seu universo bio-psico-socio familiar e cultural. 

Objetivos: 

Retratar a experiência de acadêmicas de Nutrição UFSC na CIAM do HU- UFSC. 

Métodos: 

Atendimento diário e individual com puérperas e lactentes alojados na maternidade 

do HU, na Unidade de cuidados intermediários Canguru, e de outras unidades, 

como também mães externas que procuram a CIAM para auxílio na amamentação. 

O atendimento é realizado através de observações e diálogo mãe/família e 

quando necessário, é prestada ajuda prática como: avaliação de mamadas do RN, 

avaliação de mama puerperal, ordenha de Leite Materno, translactação e outros 

procedimentos. 

É entregue à família um Folder, com telefone e horário de 

atendimento – caso a família tenha dificuldades após deixar 

o hospital. 

Resultados: 

Acadêmicas de Nutrição com um olhar mais ampliado para o aleitamento 

materno, munidas de experiência prática e conteúdo teórico para auxiliar famílias 

que estão passando por esta fase. 

Conclusão: 

Esta atividade desenvolve em nós acadêmicas um olhar ampliado para a atuação 

do nutricionista, pois além de compartilhar com a lactante e familiares os 

conteúdos nutricionais, é possibilitado a atuação prática na amamentação. O 

leite materno é biologicamente formado e o ato de amamentar é socialmente 

construído(2). Desta forma, dificuldades são encontradas e as mães precisam de 

apoio emocional e de informações seguras para terem sucesso na amamentação. 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Mulher puérpera; Nutrição

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referencial teórico: 

1. BRASIL. Ministério da Saúde. 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: 
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2. Costa MMSM, Silva LR. Programas de incentivo ao aleitamento materno: 

incentivo ao aleitamento materno para crianças em idade escolar. In: Issler H, 
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ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

309

PO293 - RELATO DE EXPERIÊNCIA DE ANÁLISE DA RELAÇÃO ENTRE O 

PERÍODO DE AMAMENTAÇÃO DE FILHOS E A ESCOLARIDADE MATERNA EM 

UM GRUPO DE MÃES DA CIDADE DE BLUMENAU – SC

Welter CCL 1; Reiter MGR 1; Piovesan FB 1; Araújo MNS 1; Westphal DCAR 1; Góes 

JA 1; 

1 - Universidade Regional de Blumenau; 

A Organização Mundial da Saúde preconiza a amamentação como essencial na 

alimentação infantil até no mínimo dois anos de idade. Além disso, propõe que o 

leite materno seja o alimento exclusivo até 06 meses do bebê, visto que é suficiente 

para suprir as necessidades nutricionais e fornecer proteção imunológica ao recém-

nascido. Existem diversos fatores que influenciam no tempo de amamentação, 

como: renda familiar, idade materna, critérios socioculturais, incentivo de 

parentes, urbanização e escolaridade materna¹. O objetivo deste relato é avaliar a 

relação entre o período de amamentação dos filhos com a escolaridade materna. 

Trata-se de uma análise retrospectiva realizada com 44 mulheres, mães ou avós, 

participantes de clubes de mães inscritos no Programa Pró-Família de Blumenau-

SC. A amostra foi obtida durante o evento III Encontro de Mães e Avós realizado 

em 31 de maio de 2016. Acadêmicos voluntários da Universidade Regional de 

Blumenau aplicaram um questionário às participantes com perguntas referentes 

ao tempo, em meses, de amamentação de seus filhos, e o grau de escolaridade 

materno, categorizado da seguinte forma: estudo até ensino fundamental, ensino 

médio ou graduação. Dos 44 questionários obtidos, verificou-se que: 13 mulheres 

(29,55%) possuem grau de escolaridade até ensino fundamental com média de 4,9 

meses de amamentação; 9 (20,45%) até ensino médio com 

8 meses de amamentação e 22 (50%) até graduação com 9 

meses de amamentação. Nota-se que mães com maior grau 

de escolaridade foram as que amamentaram seus filhos por 

mais tempo, o que condiz com resultados encontrados por estudos anteriores¹,¹. 

Conclui-se que um maior grau de instrução propicia um conhecimento mais amplo 

da importância do leite materno para a saúde infantil e para o fortalecimento 

do vínculo mãe-filho. Assim, a educação mostra-se como fator significativo nas 

condutas relacionadas à prática do aleitamento, sendo um pilar que deve ser 

constantemente trabalhado concomitante à saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; escolaridade; mães
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3. Damião JJ. Influência da escolaridade e do trabalho maternos no aleitamento 

materno exclusivo. Rev. Bras. Epidemiol. 2008; 11 (3): 442-52 
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PO294 - RELATO DE EXPERIÊNCIA EM COMEMORAÇÃO À SEMANA MUNDIAL DE 

ALEITAMENTO MATERNO 2016: CAMINHANDO JUNTOS PELA AMAMENTAÇÃO

Matos, ALVP 1; Meira, ACM 2; Sarli, CE 2; Fernandez, DF 1; Jr. ONA 2; SANTOS, VM 1; 

1 - INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA/IPERBA; 2 - INSTITUTO DE 

PERINATOLOGIA DA BAHIA; 

Introdução: Desde 1992, no período de 01 a 07 de agosto, é comemorada a Semana 

Mundial de Aleitamento Materno (SMAM), tendo como intuito chamar atenção 

da sociedade para as vantagens da amamentação. Em 2016, o tema central da 

SMAM (Presente Saudável, Futuro Sustentável) destacando que o leite materno é 

um alimento totalmente em consonância com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável. 

Objetivo: Relatar a experiência de evento em comemoração à Semana Mundial 

de Aleitamento Materno extra muro de instituições e públicos pré-determinados, 

buscando atingir a sociedade como um todo. Metodologia: Relato de experiência 

da Comissão Hospitalar de Incentivo ao Aleitamento Materno (CHIAM) de um 

Hospital Amigo da Criança em Salvador, Bahia, com o apoio da Sociedade Baiana 

de Pediatria e SindSaúde. Resultado: A caminhada foi organizada pela CHIAM do 

Instituto de Perinatologia da Bahia (IPERBA), que é adepto à Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança (IHAC). Tendo em vista o tema da SMAM 2016: “Amamentação 

como chave para o desenvolvimento sustentável”, foi escolhida a modalidade 

da caminhada, por ser considerada uma maneira saudável de dar visibilidade à 

questão do aleitamento. Um grupo composto por aproximadamente 100 pessoas: 

profissionais de saúde, famílias e apoiadores da causa, percorreu uma distância 

de aproximadamente 5km na orla marítima de Salvador, no 

trecho entre Jardim de Alah e Aeroclube. Buscou-se divulgar 

os benefícios do aleitamento materno para o binômio 

mãe/filho através de expressões/músicas por megafone, 

exibição de cartazes, distribuição de folders, chamando a atenção da população 

para a importância da amamentação e de melhorarmos os índices de aleitamento 

no Estado da Bahia. Conclusão: Percebeu-se que a caminhada foi, de fato, uma 

maneira eficaz de sensibilização da população para a temática da amamentação. 

Muitas pessoas reagiram positivamente ao serem abordadas pelo grupo durante 

o evento, além da expressiva repercussão na mídia (jornais, TV e rede sociais) 

PALAVRAS-CHAVE: Caminhada SMAM 2016; Promoção aleitamento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.https://www.sbp.com.br/campanhas/em-

andamento/semana-mundial-da-amamentacao-2016/. Acesso em 12.08.16. 

2. Semana Mundial de Aleitamento Materno, Fiocruz, 2016: http://www.redeblh.

fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?sid=377>
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PO295 - RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE A CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO 

DE FRASCOS DE VIDRO PARA BANCO DE LEITE HUMANO: A COLABORAÇÃO 

SOCIAL NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

Peixinho LHP 1; Silva LF 1; Costa MCB 1; Araújo MGRC 1; Lopes VF 1; Macêdo CC 1; 

1 - Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri; 

Introdução: Por apresentar extrema importância para a saúde da criança, o leite 

materno é cada vez mais recomendado aos bebês. Nesse contexto, ganham 

espaço as discussões acerca dos Bancos de Leite Humano (BLH) que atuam 

como postos de coleta, estocagem e distribuição de leite materno. Objetivo: 

Relatar a importância da colaboração social ao doar frascos de vidro para manter 

o funcionamento do BLH. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência 

realizado pelo “Projeto Amigos do Peito: fortalecendo a promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno”, um projeto de extensão que defende a prática da 

amamentação, no qual, sabendo da importância do BLH do Hospital Maternidade 

São Vicente de Paulo (HMSVP) em Barbalha (Ceará), promoveu, de abril a maio 

de 2016, uma Campanha de Arrecadação de Frascos de Vidro (com tampa de 

plástico - embalagem ideal para conservação do leite materno doado). Postos 

de coleta foram disponibilizados nas cidades de Barbalha, Juazeiro do Norte e 

Crato, localizadas no Ceará, onde haviam caixas e cartazes que ressaltavam a 

importância do BLH para a promoção do aleitamento materno, além de conter 

o modelo do recipiente buscado pela Campanha. Essas informações foram 

dispostas de forma lúdica e convidativa para atrair muitos doadores. Resultados: 

Além de 45 frascos de vidro arrecadados, a Campanha serviu como capacitação 

para os integrantes do projeto, pois permitiu maior contato 

com o BLH do HMSVP, além de promover uma relação entre 

a equipe e a comunidade, mostrando-os seu potencial para 

mudar a realidade local, estimulando a mobilização da 

população. Conclusão: A experiência com a Campanha colocou em evidência o 

impacto positivo das ações de extensão para a sociedade, além de enfatizar os 

benefícios provenientes do trabalho em grupo em prol da saúde pública, fazendo 

com que as pessoas passassem a protagonizar o processo de colaboração para 

a manutenção do BLH.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Banco de Leite Humano; Colaboração 

Social

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Giugliani Elsa R. J., Lamounier Joel A.. 

Aleitamento materno: uma contribuição científica para a prática do profissional 

de saúde. J. Pediatr. (Rio J.) [Internet]. 2004 Nov [citado 2016 Ago 02] ; 80( 

5 Suppl ): s117-s118. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0021-75572004000700001&lng=pt.
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PO296 - RELATO DE EXPERIÊNCIA SOBRE MANEJO DE ABSCESSO MAMÁRIO 

EM PUÉRPERA ADOLESCENTE NUM HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA

MATOS, ALVP 1; MEIRA, AC 1; SARLI, CE 1; FERNANDEZ, DF 1; DIAMANTINO, KS 

2; JUNIOR, ONA 1; 

1 - INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA; 2 - UNIFACS SALVADOR; 

Introdução: O abscesso mamário geralmente surge em decorrência de mastite não 

tratada e/ou tratada inadequadamente. O tratamento indicado é o esvaziamento 

do mesmo, por drenagem cirúrgica., recomendando-se a manutenção da 

amamentação2. A Iniciativa Hospital Amigo da Criança1 preconiza o alojamento 

conjunto, inclusive nos casos em que há necessidade de internamento por 

enfermidade de apenas um dos membros da díade mãe-bebê. Objetivos: Relatar 

a experiência de acompanhamento de uma mãe adolescente que foi internada 

com diagnóstico de abscesso de mama, em um Hospital Amigo da Criança. 

Metodologia: Estudo descritivo com relato de caso, puérpera com 14 anos, 

admitida em unidade hospitalar quando seu bebê contava três semanas de vida. 

Destacam-se, no caso relatado, as más condições psicossociais: pouca idade e 

imaturidade da paciente, bem como sua escassa rede de apoio. Foi dispensado 

à díade mãe-bebê um acompanhamento multiprofissional, por equipe composta 

de diversas especialidades. Durante o internamento, a adolescente permaneceu 

com um acompanhante, na maior parte do tempo seu parceiro – pai do bebê, 

que se mostrou figura bastante colaborativa para o tratamento. Inicialmente, a 

conduta utilizada foi a antibioticoterapia, porém, posteriormente, foi realizada a 

drenagem cirúrgica. Mãe e filho permaneceram juntos durante todo o período 

de hospitalização, o que contribuiu para uma evolução 

positiva do tratamento, já que favoreceu o esvaziamento 

adequado da mama, fortaleceu a manutenção do 

aleitamento, além de contribuir para a construção de um 

vínculo mais consistente entre os dois. Resultados: Houve remissão do quadro 

e a mama afetada foi recuperada, possibilitando a amamentação em ambos os 

seios. Após alta hospitalar, continuou o acompanhamento ambulatorial, sendo 

mantido o aleitamento depois do primeiro ano de vida da criança. Conclusão: 

Conclui-se que, nos quadros de abscesso mamário, o alojamento conjunto e o 

acompanhamento multiprofissional são fatores que contribuem substancialmente 

para a recuperação da paciente e manutenção da amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Abscesso mamário,aleitamento; aleitamento complicações; 

Educação em saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Fundo das Nações Unidas para a Infância, 

Organização Mundial da Saúde. Iniciativa Hospital Amigo da Criança: revista, 

atualizada e ampliada para o cuidado integrado: módulo 3: promovendo e 

incentivando a amamentação em um Hospital Amigo da Criança: curso de 20 

horas para equipes de maternidade. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 

2009. 

2. Giugliani, Elisa R. J. Problemas comuns na lactação e seu manejo. Jornal de 

Pediatria, Vol. 80, n. 05 (supl.), 2004. 

3. Vieira, Graciete O., Silva, Luciana R., Mendes, Carlos M. C., Veieira, Tatiana de 

O. Mastite lactacional e a iniciativa Hospital Amigo da Criança, Feira de Santana, 

Bahia, Brasil. Cadernos de Saúde Pública, 22(6): 1193-1200, jun, 2006. 
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PO297 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: CAFÉ DA TARDE COM GESTANTES E 

NUTRIZES EM COMEMORAÇÃO A SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO 

MATERNO 2015 NO MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO/SP

LEMOS. N, A, M 1; SILVA. F, S 2; 

1 - Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo de Ribeirão Preto; 2 - 

Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto; 

Introdução 

A Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) é uma estratégia de 

mobilização social, que apoia a conscientização da população e profissionais de 

saúde sobre a importância do aleitamento materno para saúde da mãe e do bebê, 

e os benefícios que traz para a sociedade e o País. 

As Unidades de Saúde da Família são parceiras essenciais para execução diária 

das estratégias de promoção ao aleitamento materno. 

Objetivo 

Divulgar SMAM para a população e sensibilizar gestantes e nutrizes sobre a 

importância da amamentação exclusiva até o 6º mês. 

Metodologia 

Durante a SMAM, gestantes e nutrizes de 2 Unidades de Saúde da Família foram 

convidadas para um café da tarde, onde realizou-se uma dinâmica de reflexão de 

verdades e mitos sobre a amamentação. No final houve um bingo com prendas 

para os bebês. 

Resultados 

Participaram da atividade 8 gestantes e 2 nutrizes e os seguintes profissionais: 

enfermeira, nutricionista, fonoaudióloga, psicóloga, dentista 

e médico. 

A dinâmica de verdades e mitos abordou os temas: 

benefícios do leite materno para desenvolvimento cognitivo 

do bebê e como prevenção de doenças, cuidados com as mamas, alimentação 

materna, higienização da cavidade oral do bebê, congelamento de leite materno. 

Também se explicou a produção de leite a partir de mamas fictícias. 

Os temas considerados totalmente novos foram: produção do leite, higienização 

bucal do bebê, cuidados com as mamas antes e pós parto e congelamento do 

leite. 

Conclusão 

As gestantes estão vulneráveis e expostas a múltiplas exigências, vivenciando um 

período de adaptação e reorganização corporal, hormonal e familiar. Este momento 

necessita ser tratado com muita sensibilidade, por equipes multiprofissionais que 

sejam capacitadas para informar e apoiar a amamentação. 

A atividade ocorrida na SMAM possibilitou o intercâmbio de informações 

entre gestantes, nutrizes e profissionais da saúde e reforçou a importância da 

amamentação e seus benefícios à mãe e ao bebê. 

PALAVRAS-CHAVE: Semana Mundial de Aleitamento Materno; Aleitamento 

Materno; Dinâmica de verdades e mitos da amamentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1-Rede Internacional em Defesa do Direito de 

Amamentar – International Baby Food Action Network (acesso 26 de julho 2016). 

Disponível em: http://www.ibfan.org.br/documentos/outras/doc-2332.pdf 

2- Fundo das Nações Unidas para a Infância (acesso 26 de julho 2016). Disponível 

em: http://www.unicef.org/brazil/pt/activities_10003.htm 

3- Lourenço, R; 2012 (acesso 26 de julho 2016). Disponível em: http://www.

portaleducacao.com.br/enfermagem/artigos/25119/a-importancia-do-

grupo-de-gestantes-em-uma-unidade-basica-de-

saude#ixzz4FT5WiDaO 
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PO298 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: CELEBRANDO A SEMANA MUNDIAL DE 

ALEITAMENTO MATERNO ATRAVÉS DA EMOÇÃO

SANTOS, RS. 1; ROCHA,LLB 1; NOGUEIRA, LO 1; GONZALES, AM 1; BITENCOURT, 

R. 1; LIMA, FAF 1; 

1 - Hospital Sofia Feldman; 

Introdução: O leite materno é considerado o alimento ideal por conter os nutrientes 

necessários para o crescimento e desenvolvimento do lactente e recém-nascido(1)

(2). Dessa forma, promover o aleitamento materno é um dos grandes desafios da 

estratégia Hospital Amigo da Criança de Belo Horizonte(3). Objetivo: Reforçar 

a importância da proteção a amamentação no início da vida. Metodologia: 

Realizou-se uma ação lúdica teatral, no Hospital Sofia Feldman, Belo Horizonte, 

Minas Gerais, aberta ao público externo. A peça teatral contou com a participação 

dos profissionais e Residentes do Hospital Sofia Feldman, baseou-se no tema da 

semana mundial de aleitamento materno: “Amamentação Presente Saudável e 

futuro Sustentável”. Resultados: Para a peça teatral, foi escrita uma música de 

autoria da enfermeira Cíntia Ribeiro, que foi apresentada pelas crianças da creche 

José de Souza sobrinho com a temática aleitamento com o tema da semana 

mundial de aleitamento materno. Além disso, o público teve a oportunidade de 

discutir a importância da proteção do aleitamento materno, bem como conhecer 

as normas brasileiras para comercialização de alimentos para lactentes e crianças 

de primeira infância, bicos, chupetas e mamadeiras (NBCAL). Conclusão: Conclui-

se que a celebração da semana mundial de aleitamento materno é um importante 

momento para as instituições refletirem sobre o significado na assistência à saúde 

e na promoção do Aleitamento Materno e a utilização de 

abordagens baseadas em técnicas lúdicas se mostra como 

uma importante ferramenta facilitadora deste processo. 

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; educação em saúde; semana mundial de 

aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Nyqvist KH, Haggkvist AP, Hansen MN, 

Kylberg E, Frandsen AL, Maastrup R, et al. Expansion of the baby-friendly hospital 

iniitiative ten steps to successful breastfeeding into neonatal intensive care: 

expert group recommendations. J Hum Lact. 2013;29(3):300–9. 

2. Souza R de MP de, Alves VH, Rodrigues DP, Branco MBLR, Lopes F de O, Barbosa 

MTR de S. Nursing strategies in the clinical management of breastfeeding: a 

descriptive and exploratory study. Online Brazilian J Nurs. 2015;14(1):51–61. 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Manual Instrutivo das ações de alimentação e 

nutrição na rede cegonha. 2013. 
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PO299 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: IMPLANTAÇÃO DE SALA DE APOIO À 

AMAMENTAÇÃO PARA A MULHER TRABALHADORA

Soldateli, B 1; MACHADO, MB 2; SILVA, IS 2; 

1 - Grupo Hospitalar Conceição; 2 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO; 

INTRODUÇÃO: As salas de apoio à amamentação são uma estratégia do Ministério 

da Saúde (MS) para apoiar o aleitamento materno (AM) até os dois anos ou mais (1). 

As trabalhadoras que amamentam precisam esvaziar as mamas durante a jornada 

de trabalho para manter a produção láctea. OBJETIVOS: Descrever o processo de 

implantação de uma sala de apoio à amamentação para a mulher trabalhadora 

em uma maternidade pública em Porto Alegre/RS. METODOLOGIA: o processo de 

implantação da sala se iniciou com a visita dos tutores do MS em 2014 divulgando 

os requisitos mínimos para a criação do espaço e levantamento do número 

esperado de usuárias. RESULTADOS: A empresa conta com aproximadamente 

489 mulheres em idade fértil (16-49 anos). A sala foi certificada pelo MS em 

2015, atendendo os requisitos mínimos, fica localizada em área anexa ao Banco 

de Leite Humano, assim, a mãe trabalhadora pode contar com o atendimento 

de uma equipe especializada. As usuárias recebem orientações de higiene e de 

ordenha do leite humano, e após a coleta podem armazenar o leite ordenhado em 

condições ideais para seu bebê. Também recebem os materiais necessários para a 

ordenha, como: frasco de vidro estéril, touca, máscara e avental. CONCLUSÕES:O 

espaço proporcionou maior segurança para as mães trabalhadoras e pode 

garantir o aleitamento materno continuado. Além disso, valorizou uma demanda 

das funcionárias, o que gera maior adesão ao emprego e maior permanência de 

pessoal capacitado na empresa. Sabendo da importância 

do leite materno para a saúde e desenvolvimento da 

criança, o apoio às mães trabalhadoras é fundamental para 

continuidade do AM. A empresa também se beneficia, 

pois os requisitos necessários para a criação da sala são acessíveis e de baixo 

custo. Ainda, proporcionam melhores cuidados as suas funcionárias, que podem 

trabalhar de maneira mais tranquila e produtiva.

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; satisfação no trabalho; mulheres trabalhadoras

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. BRASIL. Ministério da Saúde/Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária. Guia para implantação de salas de apoio à 

amamentação para a mulher Trabalhadora. Brasília, DF, 2015
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PO300 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: OFICINAS DE IMPLANTAÇÃO DA 

ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL EM UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MANAUS

Varela MN 1; Guimarães CMRM 2; Abolnik IAM 1; Batista TMC 1; Muniz RDD 1; Mattos 

MB 1; 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MANAUS; 2 - Secretaria Municipal de 

Saúde; 

A Organização Mundial da Saúde (OMS), o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef) e o Ministério da Saúde (MS) recomendam a amamentação 

exclusiva nos primeiros seis meses de vida e complementada até dois anos de 

idade ou mais, com a introdução de alimentos sólidos/semissólidos de qualidade 

e em tempo oportuno, resultando em inúmeros benefícios à saúde infantil em 

todas as etapas da vida¹. A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), 

instituída em 2013, visa qualificar e aprimorar as competências e habilidades dos 

profissionais de saúde para desenvolver ações de promoção, proteção e apoio 

ao aleitamento materno e à alimentação complementar saudável para crianças 

menores de dois anos de idade e fortalecer as atividades de rotina nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS)2. 

Este trabalho pretende apresentar relatos de experiências das oficinas de 

implantação da EAAB, realizadas de 2014 a 2016 em UBS do município de Manaus. 

As oficinas de trabalho foram realizadas nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

dos cinco Distritos de Saúde, com duração de 4h30min cada, envolvendo 

profissionais de diferentes categorias que problematizaram e discutiram a prática 

do aleitamento materno e da alimentação complementar 

saudável no contexto do processo de trabalho das equipes. 

Foram realizadas 21 oficinas de trabalho, envolvendo 526 

profissionais de saúde. Dentre as ações pactuadas pelas 

equipes de saúde, destacam-se o fortalecimento às ações de promoção e apoio 

ao Aleitamento Materno e à Alimentação complementar saudável no acolhimento, 

nas consultas e grupos; intensificação às visitas na Primeira Semana de Saúde 

Integral do binômio mãe/bebê. 

Como resultado, 20 equipes de saúde da Atenção Primária foram certificadas na 

EAAB, em 2016 no município de Manaus. Contudo, desafios ainda existem para 

certificar mais equipes e consolidar as ações de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno e à alimentação complementar saudável. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Alimentação Saudável; Fortalecimento 

das Ações

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno 

e Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde: Manual de 

Implementação. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 1.920, de 5 de setembro de 2013. Institui 

a Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação 

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

e Alimenta Brasil. Brasília, 2013. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/

saudelegis/gm/2013/prt1920_05_09_2013.html 
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PO302 - RESIDÊNCIA MULTIPROFISISONAL EM ALEITAMENTO MATERNO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS

Coca KP 1; Abrao ACFV 2; ABUCHAIM E de SV 3; 

1 - Departamento de Enfermagem na Saúde da Mulher - Escola Paulista de 

Enfermagem – Universidade Federal de São Paulo. Coordenadora de Ensino e 

Pesquisa do Centro de Incentivo e Apoio ao Aleitamento Materno e Banco de 

Leite Humano – CIAAM/BLH UNIFESP; 2 - Departamento de Enfermagem na 

Saúde da Mulher - Escola Paulista de Enfermagem – Universidade Federal de São 

Paulo. Coordenadora do CIAAM/BLH UNIFESP; 3 - Departamento de Enfermagem 

na Saúde da Mulher - Escola Paulista de Enfermagem – Universidade Federal de 

São Paulo.; 

Introdução: Apesar das evidências disponíveis acerca da importância do 

aleitamento materno, o Brasil ainda está longe de cumprir a recomendação 

de aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida, preconizada pela 

Organização Mundial da Saúde1. Embora a tendência ascendente do aleitamento 

materno no país, dados da última Pesquisa de Prevalência revelaram que somente 

9,3% das crianças amamentam de forma exclusiva na idade de 180 dias2. 

Considerando os altos índices de desnutrição infantil em nosso país3-4, torna-se 

imperiosa a formação de profissionais. Objetivo: Descrever o primeiro programa 

de ensino modalidade residência multiprofissional em Aleitamento Materno e 

Banco de Leite Humano do país. Métodos: Relato de experiência dos docentes 

responsáveis do programa de residência multiprofissional em Aleitamento Materno 

da Universidade Federal de São Paulo, aprovado pelo Ministério da Educação em 

2015. Resultados: O programa teve seu início em março de 

2016 com a participação de 6 profissionais selecionados 

por edital aberto realizado pela VUNESP, distribuídos entre 

enfermeiros, nutricionistas e psicólogos. O Programa de 

Residência está articulado com as Políticas de Saúde e Programas de Incentivo 

e proteção ao Aleitamento Materno do país. O objetivo do programa é capacitar 

os profissionais de saúde para para atender a mulher, criança e família no que se 

refere ao incentivo, proteção e apoio ao aleitamento materno, bem como o uso 

do leite humano como padrão ouro de alimentação para crianças prematuras. 

Serão desenvolvidas 5760 horas de atividades de ensino, distribuídas em 60 

horas semanais (48 horas práticas e 12 horas teóricas) ao longo de 2 anos. Os 

locais de atuação são: unidades de Alojamento Conjunto e Terapia Intensiva 

Neonatal, Ambulatório de Aleitamento Materno, Posto e Banco de Leite Humano. 

Conclusão: O programa de Residência multiprofissional em Aleitamento Materno 

possibilitará a disponibilização de profissionais capacitados para atuar na 

proteção e apoio ao aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Educação de Pós-Graduação; 

Competência Profissional

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referências: 
1. World Health Organization (WHO). The optimal duration of exclusive 
breastfeeding: report of an expert consultation. Geneva; 2001. 2. Brasil. 
Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção å Saúde. Departamento de Ações 
Estratégicas. II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais 
Brasileiras e Distrito Federal/Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção å 
Saúde, Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas – Brasília; 2009.
p108. 3. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: Relatório Nacional de 
Acompanhamento/ Coordenação: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
e Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos; supervisão: Grupo 
Técnico para o acompanhamento dos ODM - Brasília: Ipea, 2014. 4. Darmstadt GL, 
Bhutta ZA, Cousens S, Adam T, Walker N, De Bernis L, et 
al. Evidence-based, cost-effective intervention: how many 

newborn babies can we save? Lancet. 2005;365:977-88. 
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PO303 - RODA DE CONVERSA COM NUTRIZES NA ATENÇÃO BÁSICA: UM 

DISPOSITIVO POTENTE DA EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE PARA A 

PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E APOIO À AMAMENTAÇÃO- A EXPER

Schimidt MM 1; Andrade CMM 1; Menezes MG 1; Pereira RS 1; Glória EM 1; Gaeta AR 

1; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde Nova Friburgo-RJ; 

Introdução: O aleitamento materno tem um papel fundamental na redução 

da morbimortalidade infantil e as ações de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno realizadas na atenção básica são consideradas prioritárias 

pelo Ministério da Saúde. Em Nova Friburgo, a roda de conversa vem sendo 

utilizada por uma equipe interdisciplinar como dispositivo facilitador da discussão 

destas ações e do acolhimento às nutrizes que buscam a unidade básica de 

saúde no “5º Dia Saúde Integral”, no momento do teste do pezinho e imunização 

BCG, assim como nas consultas de puericultura. Objetivos: Relatar a experiência 

de Nova Friburgo com rodas de conversa como forma de socializar saberes, 

possibilitando a troca de experiências entre mães, familiares e profissionais e 

oferecer ajuda prática no manejo da amamentação. Método: Relato das falas de 

mães e familiares nas rodas de conversa como espaço de troca de experiências, 

de memórias, de confraternização, de exposição de dúvidas, mudança de 

caminhos e resistência às pressões contra a amamentação. O profissional de 

saúde nestas rodas desempenha o papel de facilitador na construção coletiva 

do conhecimento sobre benefícios da amamentação e seu manejo, respeitando 

sempre o desejo e escolha das nutrizes. Resultado: Nessas rodas de conversa a 

experiência na amamentação de cada um é valorizada, o 

aprendizado e a troca acontecem naturalmente. A vivência 

de algumas mães, que já amamentaram três, quatro filhos, 

aparece de forma espontânea, o que é assimilado pelas 

demais nutrizes. O retorno das mães para a consulta mensal com o bebê nos 

permite o acompanhamento tanto no que diz respeito à amamentação para 

superação das dificuldades, como também para o crescimento saudável do 

bebê. Conclusão: A mãe sempre traz o seu saber, desejo e opiniões, cabendo 

ao profissional compartilhar com ela seus conhecimentos sobre amamentação, 

esclarecer dúvidas e fortalecer a sua decisão. 

PALAVRAS-CHAVE: AMAMENTAÇÃO; NUTRIZES; RODA DE CONVERSA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

-Siqueira R, Durso N, Almada AGP, Moreira MT, Massad GB. Reflexões sobre as 

causas de desmame precoce em grupos de apoio a amamentação. J. Pediatr 

70(1): 16-20,1994. 

-Ceccin RB. Educação Permanente em Saúde: desafio ambicioso e necessário. 

Comunic.Saúde, Educ.v.9,n.16, set.2004/fev.2005. 

-EPS em Movimento. Educação e trabalho em saúde: a importância do saber da 

experiência. 2014. 

-Ministério da Saúde, Curso de Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação, 

2003. 

-OMS/ UNICEF, Curso de Aconselhamento em Amamentação: um curso de 

treinamento,1993. 
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PO304 - RODA DE CONVERSA E DANÇA CIRCULAR: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

Figueiredo, FCM 1; Silva, MER 2; Garcia LMW 2; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde de Indaial; 2 - Secretaria Municipal de Saúde; 

Deste do ano de 2006 as equipes Estratégia de saúde da família em Indaial 

juntamente com distintos setores do Município tem desenvolvido ações de 

promoção, proteção da saúde e prevenção de doenças, a fim de diminuir o 

número de patologias correlacionadas ao baixo índice de aleitamento materno. 

Todos os anos tem sido desenvolvido ações mensais, quinzenais e por vezes 

diárias envolvendo gestantes, puérperas e crianças para assegurar o aleitamento 

materno. Dentre estas ações anualmente no mês de agosto é realizado uma ação 

global em comemoração a semana mundial de aleitamento materno. Frente a este 

cenário no ano de 2015 foi realizada um evento em comemoração a SMAM 2015 

este objetivou, sensibilizar e envolver os profissionais da saúde e comunidade 

com relação as problemáticas do aleitamento materno, instrumentalizando 

as mulheres que amamentam na volta ao trabalho fomentando a cidadania. 

Metodologia: iniciamos com uma roda de conversa sobre “amamentação e 

trabalho”, no segundo momento realizamos uma oficina de Slings e finalizamos 

com Dança Circular das puérperas e bebês “slingados”. Os resultados foram: 

momentos de integração, descontração, resgate da autoestima e humanização do 

cuidado Materno Infantil, construção do conhecimento, de maneira dialógica, em 

relação ao trabalho e amamentação. Conclusão: a sensibilização e o envolvimento 

dos profissionais de saúde e comunidade proporcionou o fortalecimento da rede 

do cuidado das famílias. 

PALAVRAS-CHAVE: Promoção; Aleitamento materno; Mães

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ARANTES, C. I. S.. Amamentação - visão das 

mulheres que amamentam. Jornal de Pediatria, Rio de Janeiro, v. 71, n. 4, p.195-

202, 1995.
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PO305 - RODA DE CONVERSA, ALEITAMENTO MATERNO E SISTEMA PRISIONAL 

: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Santos, CR 1; Araujo, HG 2; CASSINI-VIEIRA, P 3; 

1 - Hospital Sofia Feldman; 2 - Grupo de educação em saúde ; 3 - Universidade 

Federal de Minas Gerais; 

Trata-se de um relato de experiência a partir das vivencias de uma equipe 

multidisciplinar em uma roda de conversa sobre aleitamento materno no Centro 

de Referência da Gestante Privada de Liberdade, no município de Vespasiano/

MG. Com a roda de conversa objetivou-se trabalhar o aleitamento materno na 

perspectiva da ressocialização e do resgate da cidadania das mulheres privadas 

de liberdade(1,2). Nesta roda de conversa, discutiu-se as percepções das mulheres 

privadas de liberdade sobre o aleitamento materno, bem como a importância do 

mesmo nas relações entre o binômio mãe-bebe, abordando o tema com uma 

linguagem acessível para que as mulheres pudessem sanar as suas dúvidas sobre 

o tema(3). Conclui-se que trabalhar o aleitamento materno dentro das unidades 

prisionais, utilizando esta metodologia, além de promover um importante 

momento para trabalhar questões relacionadas a afetividade, fortalecendo assim, 

o vínculo mãe-bebe, o aleitamento materno no presídio, também promove a 

construção de espaços coletivos de diálogo e interação, propícios para trabalhar 

diversos aspectos importantes na ressocialização tais como o empoderamento 

dessas mulheres e o resgate da cidadania.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; sistema prisional; educação em saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Lacerda ABM de, 

Soares VMN, Goncalves CG de O, Lopes FC, Testoni R. 

Oficinas educativas como estratégia de promoção da saúde 

auditiva do adolescente: estudo exploratório. Audiol - Commun Res [Internet]. 

2013 Jun;18(2):85–92. 

2. Sampaio J, Santos GC, Agostini M, Salvador A de S. Limites e potencialidades das 

rodas de conversa no cuidado em saúde: uma experiência com jovens no sertão 

pernambucano. Interface - Comun Saúde, Educ [Internet]. 2014 Dec;18:1299–311. 

3. Tavares MS. Roda de Conversa entre mulheres: denúncias sobre a Lei Maria da 

Penha e descrença na justiça. Rev Estud Fem [Internet]. 2015 Aug;23(2):547–59 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

321

PO306 - SALA DE APOIO À AMAMENTAÇÃO DA MULHER TRABALHADORA NO 

AMBIENTE HOSPITALAR: UMA REALIDADE NOS BANCOS DE LEITE HUMANO 

DO RJ

Patrício RA 1; Pereira RS 2; Savoldi NAM 3; 

1 - do Instituto Nacional da Saúda da Mulher, da Criança, do Adolescente Fernandes 

Figueira-FIOCRUZ/RJ; 2 - Instituto Nacional da Saúda da Mulher, da Criança, do 

Adolescente Fernandes Figueira-FIOCRUZ/RJ; 3 - Mestre em Enfermagem do 

Trabalho pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 

Introdução: Entre as diversas ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno desenvolvidas pelo Ministério da Saúde, a “caçula”, Mulher Trabalhadora 

que Amamenta (MTA), inclui três eixos: o direito à licença maternidade de 180 

dias, direito à creche e direito a frequentar sala de apoio à amamentação no local 

de trabalho. Um dos pontos fortes desta ação é envolver empresas, instituições 

públicas e privadas no apoio à mulher trabalhadora que amamenta. Objetivos: 

Descrever esta ação realizada pelo Banco de Leite Humano do Instituto Fernandes 

Figueira, Centro de Referência Nacional, disponibilizando espaço para que as 

funcionárias do IFF, no retorno da licença maternidade, possam coletar, estocar e 

utilizar seu próprio leite coletado para seus filhos, em parceria com o NUST-IFF /

Setor de Saúde do Trabalhador e a Secretaria Estadual de Saúde e o processo de 

mobilização de todos os BLH do estado em busca do credenciamento. Resultados: 

Foi elaborado um folheto para encaminhamento das gestantes e mães que entram 

de licença maternidade e no retorno ao trabalho. Do total de 930 funcionários do 

IFF, 660 são mulheres e 31 estão de licença maternidade. Usaram a sala no retorno 

ao trabalho no ano de 2015: 5 enfermeiras, 3 técnicas de 

enfermagem,1 médica, 1 nutricionista e 1 cientista social. Os 

dados foram cadastrados no sistema do MTA do MS. Houve 

aumento da adesão das funcionárias à iniciativa e satisfação 

com o apoio recebido. As funcionárias também participam de grupos de gestante 

e consultas de puericultura. O BLH do IFF foi certificado pelo Ministério da Saúde 

em 2015 assim como todos os BLH do estado do RJ. Conclusão: Uma sociedade 

que valoriza a amamentação também é uma sociedade que desenvolve políticas 

públicas que ofereçam suporte à mulher que amamenta e os Bancos de Leite 

Humano fazem parte desta rede de apoio. 

PALAVRAS-CHAVE: Sala de Apoio à Amamentação; Banco de Leite Humano; 

Mulher Trabalhadora que Amamenta.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ANVISA/Ministério da Saúde. Nota Técnica. 

Portaria nº 193, de 23 de fevereiro de 2010.
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PO307 - SEGUIMENTO DA AMAMENTAÇÃO DE BEBÊS COM DIAGNÓSTICO DE 

ANQUILOGLOSSIA E INDICAÇÃO CIRÚRGICA

Sanches MTC 1; Nóbrega, D 2; Almeida H 2; Mazzoni A 3; 

1 - INSTITUTO DE SAÚDE DA SES-SP; 2 - Casa Curumim; 3 - Clínica Mazzoni; 

Introdução: Anquiloglossia é uma anomalia congênita caracterizada por frênulo 

lingual anormalmente curto variando também em relação à sua elasticidade, 

grossura e local de fixação, restringindo em diferentes graus os movimentos 

da língua. Na maioria dos casos não é impeditivo para um aleitamento materno 

exclusivo. Entretanto, estudos recentes mostram que quadros de anquiloglossia 

estão relacionados com dor para amamentar, presença de traumas mamilares e 

baixo ganho ponderal, que podem levar a um desmame precoce. Diante disso, 

uma intervenção cirúrgica deve ser levada em consideração. 

Objetivo: Descrever a evolução, até o 3º mês de vida, de 23 bebês com 

anquiloglossia, que necessitaram de intervenção cirúrgica, nascidos entre 

04/05/2013 e 12/11/2015, acompanhados por equipe em clinica especializada em 

amamentação. 

Resultados: Principais queixas maternas: dor (80%), traumas mamilares (76%) e 

cansaço da mãe mediante mamadas longas e/ou frequentes (40%). Bebês: Baixo 

ganho ponderal (52%). Avaliação fonoaudiológica: padrão mordedor (90%), 

língua posteriorizada (85%) e pouca elevação (60%). No seguimento, 90% das 

mulheres referiram melhora da dor e bebês com quadro de BGP evoluíram com 

a recuperação do peso. Dos bebês que estavam em aleitamento misto, 23% 

evoluíram para AME e 76% reduziram a ingesta de complemento. Duplas com 

intervenção precoce (cirurgia e fonoaudiologia), antes 

de 28DV, obtiveram recuperação mais rápida e melhores 

performance de AME. Aos 03m foi observado um aumento 

de AME em 13%. Dos bebês em AM (52% do total de casos), 

27% evoluíram para AME e 73% puderam reduzir o volume da suplementação 

e nenhum foi desmamado. O procedimento foi seguro e eficaz para melhorar a 

movimentação da língua e o funcionamento oral de todos os casos. 

Conclusão: Na presença de anquiloglossia, a evolução da amamentação e 

do ganho ponderal deve ser considerada para encaminhamento cirúrgico. O 

acompanhamento com equipe especializada é imprescindível, tanto para o 

diagnóstico seguro como reabilitação com sucesso. 

PALAVRAS-CHAVE: anquiloglossia; frenotomia; amamentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- Power RF, Murphy JF. Tongue-tie and 

frenotomy in infants with breastfeeding difficulties: achieving a balance. Arch Dis 

Child. 2015; 100(5):489-94. 

2- Segal LM e cols. Prevalence, diagnosis, and treatment of ankyloglossia: 

methodologic review. Can Fam Physician. [periódicos na Internet] 2007; 

53(6):1027-33. [Acesso: 2/6/2015]. Disponível: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

articles/PMC1949218/pdf/0531027.pdf 

3- Venancio SI e cols. Anquiloglossia e aleitamento materno: evidências sobre 

a magnitude do problema, protocolos de avaliação, segurança e eficácia da 

frenotomia. PTC. Instituto Saúde, SPaulo, SES-SP. Set/ 2015; 68pg. 

4- Ito Y. Does frenotomy improve breast-feeding difficulties in infants with 

ankyloglossia? Pediatr Int. 2014; 56(4):497-505. 

5- Algar V. Question 2. Should an infant who is breastfeeding poorly and has a 

tongue tie undergo a tongue tie division? Arch Dis Child. 2009; 94(11):911-2. 
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PO308 - SEMANA MUNDIAL DA AMAMENTAÇÃO: ESTRATÉGIA DE SAÚDE 

PÚBLICA DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO E 

APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO: 

RELATO DE GILMARA NASCIMENTO 1; VANDA MARVÃO 2; CYNARA SOUZA 2; 

AMANDA LOIOLA 3; 

1 - MATERNIDADE SAÚDE DA CRIANÇA; 2 - FUNDAÇÃO SANTA CASA DE 

MISERICÓRDIA DO PARÁ; 3 - UNIVERSIDADE DA AMAZÔNIA; 

INTRODUÇÃO: A Semana Mundial da Amamentação (SMAM) foi lançada pela 

WABA (Aliança Mundial para Ação em Amamentação), em 1992, com o objetivo 

de dar visibilidade à amamentação, focando em uma de suas facetas anualmente. 

A Semana é comemorada em todo o mundo, no período de 1 a 7 de agosto, 

incentivando todos a trabalhar o tema escolhido e a colocá-lo na mídia para ampla 

divulgação. Neste ano o tema escolhido foi “Presente Saudável, futuro sustentável!”. 

OBJETIVO: Descrever as ações de promoção, proteção e apoio na Semana Mundial 

de Aleitamento Materno de uma equipe de Nutrição. METODOLOGIA: Trata-se de 

um estudo descritivo observacional das práticas dos profissionais e acadêmicos 

de nutrição do projeto de extensão realizado no período de 01 a 07 de agosto 

de 2016: Abordagem com os profissionais, mães e rede social que os cercam. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: Uma semana de ações educativas: Oficinas de 

confecção de laços do Agosto Dourado, mesa redonda a cerca da temática voltada 

a Semana Mundial, panfletagem, rodas de conversas utilizando linguagem simples 

e acessível e atividades voltadas à valorização das mães de bebês internados 

na unidade Neonatal: “Embelezando para amamentar” e Oficina de reciclagem. 

CONCLUSÃO: As ações educativas de promoção e apoio ao 

Aleitamento Materno são imprescindíveis para o processo 

de sensibilização contínua.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Semana Mundial da Amamentação 

(SMAM); Educação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Graça FCA, Novaes CRL. Texto preparado 

para o Seminário da SMAM 2016.
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PO309 - SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO 2016: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA DE DUAS AÇÕES EM UMA CIDADE DO INTERIOR DO PARANÁ

Schmatz AP 1; Gaievski EHS 2; 

1 - Prefeitura Municipal de Francisco Beltrão; 2 - Universidade Federal da Fronteira 

Sul/ UFFS; 

Introdução: O aleitamento materno (AM) tem papel fundamental para os indicadores 

de saúde e desenvolvimento social. Porém, muitas díades encontram dificuldades 

no AM. Fatores agravantes para o desmame precoce estão relacionados à falta 

de apoio a nutriz, nos âmbitos familiar, social, laboral e de saúde. Muitas práticas 

dos profissionais de saúde, desde o parto e assistência no puerpério, nas unidades 

hospitalares ou Unidades Básicas de Saúde (UBS), desestimulam ou atrapalham no 

processo da amamentação. Desta forma, campanhas de promoção e proteção ao 

AM são ferramentas úteis para difundir informações de qualidade e conscientizar 

da importância do AM. Objetivo: Relatar as ações realizadas durante a Semana 

Mundial de Aleitamento Materno 2016, no município de Francisco Beltrão/PR. 

Métodos: Realizou-se capacitações para os profissionais de saúde que atuam nas 

UBS do município, campanhas vinculadas em rádios e ação voltada ao público em 

geral, com a “hora do mamaço”. Resultados: Realizaram-se capacitações para os 

profissionais de saúde que atuam nas UBS do município (agentes comunitários de 

saúde e enfermeiros), enfocando os diversos pontos relacionados ao AM (fisiologia, 

manejo, nutrição, crescimento facial, direitos da gestante e lactente, farmacologia, 

aspectos emocionais e estratégias de promoção e proteção). Na ação voltada 

ao público, participaram profissionais e estudantes das áreas de Fonoaudiologia, 

Nutrição, Psicologia, Assistência Social, Enfermagem, 

Odontologia, Fisioterapia, Farmácia e Medicina, os quais 

montaram stands com materiais informativos os quais 

foram distribuídos a população. Realizou-se uma roda 

com gestantes e lactantes/lactentes, os quais foram orientados, havendo na 

sequência à hora do mamaço. Conclusão: Observou-se a necessidade de realizar 

capacitações contínuas aos profissionais de saúde, os quais apresentaram baixo 

nível de conhecimento técnico sobre AM. Ressalta-se a importância de ações 

voltadas ao público, para atingir e sensibilizar quanto às possíveis dificuldades 

e necessidade de suporte para atingirmos os objetivos de desenvolvimento 

sustentável do milênio, por meio do AM.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; objetivos de desenvolvimento do 

milênio; saúde pública

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Kang MN et al. Associations of breastfeeding 

knowledge, attitude and interest with breastefeeding duration: a cross-sectional 

web-based study. J. Korean Acad. Nurs., 2015: 45 (3): 449-458. 

2. Junges CF et al. Percepções de puérperas quanto aos fatores que influenciam 

o aleitamento materno. Rev. Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS), 2010, jun: 31 (2): 

343-50. 

3. Almeida JÁ, Novak FR. Amamentação: um híbrido natureza-cultura. J. Pediatr 

(Rio J). 2004: 80 (5): 119-125. 

4. Marques ES et al. A influência da rede social da nutriz no aleitamento materno: 

o papel estratégico dos familiares e dos profissionais de saúde. Ciência e Saúde 

Col. 2010, jun: 1 (15): 1391-1400. 
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PO310 - SEMANA MUNDIAL DE ALEITAMENTO MATERNO COMO ESTRATÉGIA 

DE APROXIMAÇÃO ENTRE PROFISSIONAIS E COMUNIDADE

Vieira VL 1; Buccini GS 2; Relvas GRB 2; Ortelan N 2; Passanha A 2; Andrade SC 3; 

1 - Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza da Faculdade de Saúde Pública 

da USP; 2 - Faculdade de Saúde Pública da USP; 3 - Centro de Saúde Escola 

Geraldo de Paula Souza Faculdade de Saúde Pública da USP; 

Introdução: Um dos pilares da Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) 

é a ampla divulgação e promoção da amamentação (AM). Em 2016, o tema foi 

“Presente Saudável, Futuro Sustentável”. Integrando a rede de eventos, o Centro 

de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza (CSEGPS) da Faculdade de Saúde Pública 

(FSP/USP) realizou o II Encontro para Promoção, Proteção e Apoio à Amamentação. 

Objetivo: Relatar as atividades científicas e de extensão da SMAM na FSP/ USP. 

Métodos: O II Encontro foi organizado por uma comissão multiprofissional 

(profissionais do CSEGPS e pós-graduandas em Nutrição em Saúde Pública), 

com apoio da Comissão de Cultura e Extensão. A divulgação ocorreu por veículos 

de comunicação da universidade e redes sociais. Resultados: O evento ocorreu 

nos dias 01 e 02 de agosto. O primeiro dia foi dedicado ao seminário cientifico 

“AM e desenvolvimento sustentável: avanços e desafios no contexto brasileiro”, 

abordando as temáticas: sustentabilidade, impacto econômico, social e biológico; 

situação da AM; uso da chupeta e AM; bancos de leite e publicidade de alimentos. 

Neste dia participaram 212 pessoas, sendo a maioria profissionais/ estudantes; a 

participação de famílias foi pequena. O segundo dia contemplou atividades para 

a comunidade: roda de conversa sobre AM (n=31), Shantala (n=28), exercícios 

para gestantes (n=10), piquenique com “slingada” (n=30), 

discussão sobre alimentação complementar (n=72), 

Dança Materna (n=22) e apresentação musical (n=40). 

Mesmo com enfoque voltado às famílias, houve grande 

participação de profissionais/ estudantes no dia 02, sendo necessário ajustar 

a dinâmica de algumas atividades para recebê-los. Conclusão: Houve aumento 

do número de participantes comparado à primeira edição (2015). Destacou-se a 

participação de estudantes/profissionais em busca de formação e atualização na 

temática. O evento em comemoração a SMAM extrapolou seus objetivos iniciais 

e demonstrou-se uma estratégia potente geradora de atualização profissional, 

para além da promoção, proteção e defesa da amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Saúde da criança; Saúde da mulher

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança : aleitamento 

materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério 

da Saúde, 2015.
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PO311 - SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO: FORTALECIMENTO 

DA MOBILIZAÇÃO SOCIAL

QUADROS JS 1; REIS TLR 1; MESSA IG 1; RECHIA FPNS 1; BICK MA 1; ARBOIT J 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: A aliança mundial de ação pró-amamentação - WABA, foi fundada em 

1991 e no ano seguinte criou a Semana Mundial de Aleitamento Materno, que faz 

parte de uma história mundial focada na sobrevivência, proteção e desenvolvimento 

da criança. Possuí como objetivo facilitar e fortalecer a mobilização social para a 

importância da amamentação, sendo comemorada entre os dias 1 a 7 de agosto 

e já envolve mais de 120 países.1 Objetivo: Descrever a experiência de promoção 

do aleitamento materno em atividades desenvolvidas durante a semana mundial 

de aleitamento materno em Santa Maria- RS. Método: Relato de experiência 

no desenvolvimento de atividades educativas durante a semana mundial do 

aleitamento materno, no município de Santa Maria- RS, no ano de 2013. As atividades 

foram desenvolvidas por residentes em enfermagem obstétrica, graduandos 

de enfermagem e nutrição do Centro Universitário Franciscano. Resultados: A 

semana mundial do aleitamento materno de 2013, que teve como tema: Tão 

importante quanto amamentar seu bebê é ter alguém que escute você. Foi criado 

um perfil nas redes sociais com título “Amamentar é: amamentação em um click” 

com intuito de divulgar uma campanha para promoção do aleitamento materno. 

Nesta campanha, as mulheres foram convidadas a postar fotos amamentando, as 

que possuíssem maior número de curtidas participaram de uma exposição das 

fotos no hall de entrada de um shopping da cidade, durante a semana mundial 

do aleitamento materno. No período de exposição das 

fotos foram realizadas rodas de conversas sobre a temática, 

as mulheres e seus familiares tiveram a oportunidade de 

esclarecer dúvidas e trocar experiências com outas famílias 

e profissionais da saúde. Conclusão: Evidenciou-se a importância da promoção e 

da mobilização social em prol do aleitamento materno, ocasionado a discussão 

dessa temática em diversos espaços, assim tornando-se fundamental para o 

fortalecimento do conhecimento entre as mulheres e seus familiares.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Educação em Saúde; Saúde da Criança

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Monteiro, JCS; Nakano, AMS.O aleitamento 

materno enquanto uma prática construída: Reflexões acerca da evolução histórica 

da amamentação e desmame precoce no Brasil. Invest. educ. enferm [online]. 

2011; 29(2):315-321.
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PO312 - SER MÃE E SER PROFISSIONAL: A VIVÊNCIA DE UMA ENFERMEIRA DE 

UM BANCO DE LEITE HUMANO

Soares LBC 1; Pinheiro FS 2; Chagas SNL 2; 

1 - Hospital Universitárrio Materno Infantil da Universidade Federal do Maralhão; 

2 - Hospital Universitário Materno Infantil; 

Introdução: Amamentar é muito mais que nutrir a criança. É um processo que envolve 

interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da 

criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no 

seu desenvolvimento cognitivo e emocional, e em sua saúde no longo prazo, além 

de ter implicações na saúde física e psíquica da mãe1. Porém amamentar não 

depende apenas da decisão da mulher, mas da superação do conjunto de fatores 

e conflitos vivenciados pela nutriz. Acredita-se, que amamentar não é uma prática 

instintiva, mas um processo cultural que requer aprendizado e técnicas corretas. 

Objetivo: relatar a experiência de uma enfermeira em ser mãe amamentando e 

hoje, profissional orientando. Metodologia: Esta pesquisa consistiu em um relato 

de experiência que descreve aspectos vivenciados pela autora, na oportunidade 

de enfermeira “mãe” amamentando e enfermeira “assistêncial” orientando. O 

estudo foi realizado no Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Materno 

Infantil da Universidade Federal do Maranhão (BLH-HUMI). Resultados: Por ser 

enfermeira, e saber das técnicas de amamentação acreditava que seria uma 

etapa tranquila, entretanto, vivenciei diversos desafios na lactação: hipogalactia, 

fissura mamilar, monilíase, mastite e insegurança materna, porém com a ajuda 

dos profissionais desse setor consegui amamentar exclusivamente até os seis 

meses e de maneira complementar até 1 ano. Após cinco 

anos, ingressei no serviço, como enfermeira integrante da 

equipe multiprofissional que presta assistência às mães 

com dificuldades lactacionais, fazendo acolhimento com 

escuta qualificada, apoiando-as nas dificuldades e inseguranças e fortalecendo 

sua auto-estima na capacidade de amamentar. Conclusão: Verifica-se que a 

experiência materna possibilitou meu aprimoramento enquanto profissional, com 

uma visão mais ampla e um atendimento mais humano, capaz de compreender 

as angústias relatadas pelas mães, entendendo a problemática da amamentação 

de maneira holística. 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação ; Assistência; Vivência

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da 

criança: aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2015b. (Cadernos de Atenção Básica, n. 23).
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PO313 - SERÁ QUE A INDÚSTRIA DE BICOS ARTIFICIAIS PODE INFLUENCIAR O 

CAMINHO DA CIÊNCIA?

Sanches MTC 1; Buccini GS 2; Sanches MTC 1; Buccini GS 2; 

1 - INSTITUTO DE SAÚDE DA SES-SP; 2 - Faculdade de Saúde Pública/USP; 

Introdução: Estudos de ultrassom em conjunto com medição de vácuo intra-oral 

durante a amamentação possibilitam maior conhecimento da dinâmica oral, dos 

movimentos da língua na ordenha, posição do mamilo e condições de extração 

do leite materno. O avanço científico é imprescindível para subsidiar e qualificar 

o processo de decisões em saúde, entretanto é fundamental uma análise crítica 

para que se possa avaliar a veracidade, aplicabilidade e validade da informação. 

Possíveis conflitos de interesses também devem ser considerados antes da 

generalizações de novas descobertas. 

Objetivo: Apresentar uma reflexão crítica sobre as novas evidências acerca da 

dinâmica oral do bebê durante a amamentação e o possível conflito de interesses 

no financiamento dessas pesquisas por indústria de bicos artificiais. 

Métodos: Realizou-se uma análise crítica a partir de uma revisão da literatura, 

dos últimos 10a, acerca dos movimentos orais para a extração do leite materno 

em bebês saudáveis e à termo. A pesquisa foi realizada no PubMed e incluiu-se 

preferencialmente revis¹es de literatura. Publicaç¹es primárias foram acessadas 

quando necessário aprofundamento metodológico. 

Resultados: Evidenciou-se controvérsias sobre as teorias de extração do leite e 

posicionamento do mamilo na cavidade oral durante a amamentação. Baseados 

nesses novos achados, estudos apresentam mamadeiras com bicos especiais, 

os quais afirmam propiciar movimentos da língua para 

extração do leite semelhantes ao da amamentação natural. 

Na análise crítica dessas publicações identificou-se: (I)

Viés de seleção: heterogeneidade dos sujeitos incluídos; 

ex., inclusão de crianças em aleitamento misto ou mamadeira; (II)Rigor na 

intervenção/avaliação: parâmetros não validados para medição das estruturas 

orais; falta de padronização, sistematização e, adequação da técnica de medição 

do vácuo intra-oral; (III)Potencial conflito de interesses: a maioria dos estudos 

obteve financiamento da indústria de bicos artificiais e não declarou conflito de 

interesses. 

Conclusão: Evidenciou-se a necessidade de ensaios clínico-randomizados, 

com população em AME e maior rigor metodológico, preferencialmente sem 

financiamento da indústria. 

PALAVRAS-CHAVE: dinâmica oral; extração leite; amamentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: . Geddes DT e cols. Tongue movement and 

intra-oral vacuum in breastfeeding infants. Early Hum Develop 2008; 84: 471-77. 

.Sakalidis VS e cols. Ultrasound imaging of infant sucking dynamics during the 

establishment of lactation. J Hum Lact 2012; 29(2):205-13. 

. Geddes DT e cols. Tongue movement and intra-oral vacuum of term infants 

during brastfeeding and feeding from an experimental teat that released milk 

under vaccum only. Early Hum Develop 2012; 88: 443-49. 

. Sakalidis VS, Geddes DT. Suck-swallow-breathe dynamics in breastfed infants. J 

Hum Lact 2015; aug(28): 1-11 

Geddes DT, Sakalidis VS. Ultrasound imaging of breastfeeding – a window to the 

inside: methodology, normal appearances and application. J Human Lact 2016; 

march (18):1-10. 
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PO314 - SISTEMATIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À DOADORA DE LEITE HUMANO: 

UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Paz VMM 1; Santos ACS 1; Araújo MEA 1; Santos MCM 1; Pereira MVOS 1; Silva LS 2; 

1 - MATERNIDADE DONA EVANGELINA ROSA; 2 - MATERNIDADE DONA 

EVANGELINA ROSA ; 

INTRODUÇÃO: O leite materno é reconhecidamente o melhor e mais completo 

alimento para a criança, adequado em nutrientes e substâncias protetoras, sendo 

considerado alimento infantil padrão ouro. Nesse contexto os bancos de leite 

humano promovem, protegem e apoiam a amamentação, a partir do fornecimento 

de leite humano pasteurizado, aos recém-nascidos prematuros e/ou de baixo que 

não sugam, infectados, portadores de alergia, dentre outros que não podem ser 

amamentados diretamente ao seio materno. OBJETIVO: Reduzir a ocorrência de 

intercorrência do tipo sujidade no leite humano doado, sensibilizar e acolher a 

doadora traduz o objetivo do trabalho. MÉTODO: Estudo descritivo tipo relato 

de experiência executado pelas nutricionistas do Banco de Leite Humano da 

Maternidade Dona Evangelina Rosa-Teresina, PI, nos meses de fevereiro e março 

de 2016 com intervenções junto às doadoras que apresentaram em algum 

momento essa intercorrência como também aquelas que estavam realizando a 

primeira doação. Posteriormente os dados foram comparados com o mês de abril 

2016. O trabalho se desenvolveu através de consultas telefônicas, oficinas, rodas 

de conversa, encontro com mães de receptores, visita domiciliar regular, aplicação 

de check-list de adequação, usando os impressos padronizados do serviço para 

assegurar o cumprimento dos protocolos de doação e maior interação entre a 

instituição e a doadora. RESULTADO: Ocorreu a redução de 

sujidades na ordem de 30%, assim como o relato da doadora 

de satisfação pela maior aproximação com o banco de leite. 

CONCLUSÃO: A eficácia das ações desenvolvidas indica 

uma alternativa viável para melhoria dos indicadores de qualidade da doação, 

quando executado de forma sistemática. 

PALAVRAS-CHAVE: banco de leite humano; doadoras de leite humano; sujidade

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. ANVISA, 

2008. 160 p. 

Ministério da Saúde. Portaria nº 171, de 04 de dezembro de 2006. . Diário Oficial 

[da] República Federativa do Brasil. MS, 05 dez 2006. Seção 2, p.21. 

Novak FR; Junqueira AR; Dias MSPC; Almeida JAG. Análise sensorial do leite 

humano ordenhado e sua carga microbiana. J. Pediatr. (Rio J.) 2008; 84(2): 181-

184 

Fundação Oswaldo Cruz. Rede Nacional de Bancos de Leite Humano. Normas 

Técnicas para bancos de leite humano BLH-IFF/NT- 36.04.. FIOCRUZ/IFF-BLH 

2010. 

Alencar LCE, Seidl EMF. Doação de leite humano: experiência de mulheres doadoras. 

Rev. Saúde Pública [Internet].2009 Fev[acesso em 2016 Ago. 10]; 43(1):70-77.

Disponível em:http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid= 
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PO315 - SPA DA MAMÃE: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

Garcia LMW 1; Figueiredo BM 1; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde de Indaial; 

Nos últimos anos, o município de Indaial/SC vem desenvolvendo ações inovadoras 

que fogem do aspecto técnico da amamentação. A prioridade das ações de 2011 

à 2016 para puérperas, foram o resgate da autoestima , feminilidade de mulheres 

que representam mãe, mulher, puérpera e nutriz, em 2011 com o primeiro SPA da 

Mamãe. 

Como objetivo, esta ação buscou sensibilizar e envolver profissionais e trabalhadores 

da saúde na comemoração da SMAM; Reforçar e Apoiar a manutenção do AME até 

o sexto mês e continuado até dois anos e mais; Envolver equipes multiprofissionais 

na atenção e cuidado com o binômio mãe e filho; Promover à puérperas momentos 

de integração, descontração, resgate da autoestima da feminilidade e humanizar 

o cuidado Materno Infantil. 

Como metodologia foram utilizadas dois ambientes de cuidado, o stande de 

beleza (massagens, cuidados com os cabelos, maquiagens e esfoliação). Em outro 

ambiente estava sendo ofertado os cuidados ao bebê, disponibilizado por uma 

equipe multiprofissional capacitada para garantir o bom cuidado dos pequenos 

enquanto as mamães estavam usufruindo do espaço de beleza. Aliado a este 

momento, houve a explanação sobre o tema da SMAM e dinâmicas de interação. 

Como resultado, destacou-se no final a relação de confiança observada entre 

mães e profissionais, elas inicialmente se mostravam inseguras ao transferir 

o cuidado à equipe. O resgate da feminilidade se observou nas expressões de 

alegria após observarem o resultado final. Conclui-se que 

existe a necessidade de oferta de mais ações como estas, 

já que interferem diretamente no desenvolvimento sadio 

das mulheres em seus diversos papéis desenvolvidos na 

sociedade. Verificou-se também que as articulações e parcerias com outros 

setores da rede nos possibilitou atuar para além dos cuidados da atenção básica, 

proporcionando às mamães a construção de uma nova vida que componha de 

forma satisfatória, todos os aspectos necessários para uma boa qualidade de 

vida materno-infantil. 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Puerpério; Promoção da Saúde
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PO316 - SUSTENTAR NO PEITO: FOTOS, HISTÓRIAS E AFETOS

Miglioransa SB 1; Dall Aqua CB 1; Silva ML 1; 

1 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO; 

Introdução: Com base no tema da Semana Mundial do Aleitamento Materno 

2016 - Aleitamento materno: presente saudável, futuro sustentável, a Residência 

Integrada em Saúde, Ênfase em Atenção Materno-Infantil e Obstetrícia e o Grupo 

de Incentivo ao Aleitamento Materno, do Grupo Hospitalar Conceição (GHC) - 

Porto Alegre/RS, organizou a exposição fotográfica “SUSTENTAR NO PEITO”. 

Objetivos: A exposição teve como objetivo principal sensibilizar sobre a importância 

do aleitamento materno mesmo em casos de internação prolongada do recém-

nascidos em unidades de terapia intensiva (UTI) ou de cuidados intermediários 

(UCI). Além dos objetivos secundários de (a) conscientizar a comunidade sobre 

a importância do aleitamento materno e (b) correlacionar o aleitamento materno 

com os objetivos do desenvolvimento sustentável. 

Descrição metodológica: Foram selecionados, para as fotografias, crianças 

internadas na UTI e UCI Neonatais, do Hospital da Criança Conceição que, mesmo 

com todas as variabilidades possíveis no seu desenvolvimento e recuperação, 

seguiram tendo a amamentação sustentada por suas mães. A partir da autorização 

do uso de imagem, mãe e crianças foram fotografados durante a amamentação, 

conforme sua rotina, procurando-se respeitar a naturalidade do ato. As fotos 

foram feitas nos leitos das crianças, pela Psicóloga Residente, com o apoio da 

Assistente Social Residente, o que também trouxe abertura para a escuta sensível 

sobre a história dessas famílias. 

Resultados: A exposição organizou-se com vinte e uma 

fotos, que contaram a história de sete crianças, levando 

em imagens e palavras a superação de mães e filhos para 

sustentar no peito o aleitamento. 

Conclusão: O encontro da comunidade com as fotos e suas histórias, bem como 

das mães com suas imagens, foi um potente produtor de afetos e reflexões sobre 

os fatores de apoio à amamentação, uma vez que se sabe que, o contexto da 

hospitalização e da recuperação clínica das crianças é um fator complicador para 

a aleitamento no seio materno.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Hospitalização; Prematuridade

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Gonzáles C. Manual Prático de aleitamento 

materno, São Paulo: Editora Timo, 2015 

World Alliance for Breastfeeding Action (WABA). Breastfeeding: A key to 

Sustainable Development. Dispoível em: http://worldbreastfeedingweek.org/. 

Acessado em: 20 de julho de 2016.
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PO317 - TECNOLOGIA DA ENFERMAGEM BRASILEIRA EM ALEITAMENTO 

MATERNO: REVISÃO INTEGRATIVA

Souza EFC 1; Carmona EV 1; Lopes MHBM 1; Shimo AKK 1; 

1 - Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP; 

Introdução: São várias as possíveis intervenções de enfermagem na promoção do 

aleitamento materno, dentre as quais, podem ser classificadas como tecnologias 

aplicadas na assistência, que compreende um conjunto de saberes e fazeres como 

instrumentos de ação na produção da saúde. Objetivo: conhecer as publicações 

da enfermagem brasileira sobre tecnologias em aleitamento materno. Método: 

trata-se de revisão integrativa da literatura, realizada em junho de 2015 nas 

bases: LILACS, BDENF e SciELO. Resultados: Encontraram-se 19 referências, das 

quais seis participaram da análise por atenderem aos critérios de seleção do 

estudo. Verificou-se que a maioria dos estudos foram encontradas na LILACS. 

Identificaram-se publicações que foram classificadas no estudo como Tecnologia 

Leve: (2-33%); Leve-Dura: (3-50%) e Dura: (1-17%). O estado brasileiro que 

prevaleceu às publicações foi o estado do Ceará com (99%), São Paulo (1%), cujo 

público-alvo foi: enfermeiros especialistas em aleitamento materno, puérperas e 

neonatos, mãe e pais cegos, e especialistas em conteúdo e em cordel. Conclusão: 

Observa-se a evolução da enfermagem no que diz respeito à produção científica 

em construção, validação, e adaptação, assim como, a influências de tecnologias 

educativas na promoção e apoio ao aleitamento materno, ainda que em número 

reduzido. Espera-se que os profissionais de saúde, em especial os enfermeiros 

sintam-se estimulados a produção nessa temática, 

considerando resultados significativos para a prática 

profissional em aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: Alietamento Materno; Tecnologia em Saúde; Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Nietsche EA. Tecnologia emancipatória: 

possibilidade para a práxis de enfermagem. Ijuí: Ed. UNIJUÍ; 2000. 

2. Merhy, EE. Em busca de ferramentas analisadoras das Tecnologias em Saúde: 

a informação e o dia a dia de um serviço, interrogando e gerindo trabalho em 

saúde. In: Merhy EE, Onoko, R, organizadores. Agir em Saúde: um desafio para o 

público. 2ª ed. São Paulo (SP): Hucitec; 2002. p. 113 - 150. 

3. Whittemore R, Knafl K. The integrative review: updated methodology. J. Adv. 

Nurs. 2005;52(5):54653. 
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PO318 - TECNOLOGIAS PARA A PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO NOS 

CENTROS DE REFERÊNCIA DO MÉTODO CANGURU

Costa R 1; Koerich ER 1; Delgado BS 1; Santos FA 1; Lima MM 1; Santos EKA 1; 

1 - UFSC - Universidade Federal de Santa Catarina; 

Introdução: No Brasil, as iniciativas de incentivo e apoio ao Aleitamento Materno 

(AM) geram efeitos positivos evidenciando um considerável aumento nas taxas 

de prevalência e duração da amamentação. Apesar destes avanços, o índice de 

aleitamento materno exclusivo ainda é considerado baixo(1,2). Neste campo, Neste 

ínterim, destaca-se a política governamental de atenção humanizada ao recém-

nascido – Método Canguru (MC) que apresenta evidências de impacto positivo 

na prática da amamentação, com uma prevalência 2,34 vezes maior de AM na 

alta hospitalar dos bebês de baixo peso. (3) Objetivo: identificar as tecnologias 

utilizadas nos Centros de Referência do Método Canguru para a prática do 

aleitamento materno. Método: estudo exploratório, descritivo qualitativo. A coleta 

de dados foi realizada por meio de questionário online, junto a 11 enfermeiros 

que atuam nas unidades neonatais que são referência para o Ministério da Saúde. 

A análise foi feita de forma descritiva. Resultados: A amostra envolveu dados 

das regiões sul, sudeste, norte e nordeste. Todas as unidades apresentam uma 

política de aleitamento materno escrita e os profissionais recebem capacitação 

acerca da mesma. Duas instituições ainda não foram certificadas pela Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança. Todas as gestantes são orientadas sobre o manejo do 

aleitamento materno, mas apenas em três instituições recebem orientações quanto 

à ordenha nas seis primeiras horas após o parto. Quanto à estratégia para iniciar 

a dieta via oral, oito citaram a translactação e a transição 

sonda-peito, dez referiram o uso de copinho e uma o uso de 

mamadeira. A chupeta foi citada em seis instituições, todas 

com indicação do médico ou fonoaudiólogo, em casos 

específicos. Conclusão: Apesar do MC ser um grande diferencial no AM, percebe-

se que mesmo nas unidades neonatais referências existem condutas divergentes 

e, portanto, são necessários maiores investimentos, tanto em capacitação 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Método Canguru; Recém-nascido

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Segall-Corrêa AM, Marín-León L, Panigassi 

G, Rea MF, Pérez-Escamilla R. Amamentação e alimentação infantil. In: Ministério 

da Saúde. Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde da Criança e da Mulher - PNDS 2006: dimensões do processo 

reprodutivo e da saúde da criança. Série G. Estatística e Informação em Saúde. 

Brasília: Ministério da Saúde; 2009. p.195-212. 

2. Uema RTB, Souza SNDH, Mello DF, Capellin VK. Prevalência e fatores associados 

ao aleitamento materno no Brasil entre os anos de 1998 e 2013: revisão sistemática. 

Semina. 2015; 6(1):349-362, 2015 

3. LAMY FILHO, F., SILVA, A. A. M., LAMY, Z. C., GOMES, M. A. S. M., & MOREIRA, M. 

E. L. Avaliação dos resultados neonatais do método canguru no Brasil. J Pediatr, 

84(5), 428-435, 2008. 
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PO319 - TENDÊNCIAS DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA BRASILEIRA REFERENTE À 

TEMÁTICA BANCO DE LEITE HUMANO

Cherubim DO 1; Paula CC 1; Rechia FPNS 1; Ribeiro PL 2; Ferreira T 2; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 2 - Universidade Federal de Santa Maria ; 

Introdução: O leite materno (LM) é considerado um alimento completo e natural, 

adequado a todos os recém-nascidos (RN) e indicado o seu uso exclusivo desde 

o nascimento até os seis meses de vida do lactente1. Assim, diversas estratégias 

foram desenvolvidas, dentre elas, a implantação e funcionamento de Bancos 

de Leite Humano (BLH)2. Os BLH são centros especializados, com a função de 

promover e incentivar o AM , destacando a importância de sua implantação nos 

hospitais de alta complexidade¹. Objetivo: Identificar e caracterizar as tendências 

das teses e dissertações dos programas de pós-graduação no Brasil acerca da 

temática: bancos de leite humano. Método: Pesquisa bibliográfica, descritiva, 

baseada nas tendências das teses e dissertações brasileiras, a partir da questão 

norteadora: “Qual a tendência em teses e dissertações defendidas nos programas 

de pós-graduação no Brasil acerca dos BLH?”. Realizou-se a busca nos Catálogos 

do Centro de Estudos e Pesquisa em Enfermagem (CEPEn) e no Banco de Teses 

e Dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(CAPES), em maio de 2016, utilizando as seguintes palavras-chave: “leite” e “bancos 

de leite”, totalizando 23 estudos. Após a leitura, 14 estudos foram selecionados. 

Resultados: Dentre as produções selecionadas, doze eram dissertações e dois 

eram teses. Os estudos foram realizados em diferentes instituições, com dados 

mais significativos na Fundação Oswaldo Cruz, com três produções. O ano de 

publicação variou entre 2000 a 2015, entretanto, houve um 

maior número de publicações entre os anos de 2012 a 2015. 

A abordagem metodológica mais utilizada foi a qualitativa 

(n=10). Conclusão: o estudo permitiu analisar todas as teses 

e dissertações referentes à temática escolhida visualizando a maneira como estes 

estudos estão sendo conduzidos. Partindo desse pressuposto, podem-se iniciar 

novos estudos que possam contribuir para o crescimento da pesquisa acerca da 

temática em questão.

PALAVRAS-CHAVE: Banco de Leite Humano; Aleitamento Materno; Leite Humano

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

atenção à saúde. Departamento de ações programáticas e estratégicas. Pesquisa 

de Prevalência de Aleitamento Materno Em Municípios Brasileiros. Brasília/DF, 

2010. 

2. Maciel IVL, Almeida CS, Braga PP. Breastfeeding in the context of prematurity: 

the maternal speech. Revista Enfermagem UFPE Online [internet]. 2014 

[acesso em 16 de junho de 2016];8:1178-84. Disponivel em: www.revista.ufpe.br/

revistaenfermagem/index.php/revistaarticle/viewarticle/4772 

3. Luna FDT, Oliveira JDL, Silva LRM. Banco de leite humano e estratégia saúde 

da família: parceria em favor da vida. Rev Bras Med Fam Comunidade [internet]. 

2014 [acesso em 25 jun 2016]; 9(33):358-364. Disponível em: 
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PO320 - TESTE DA LINGUINHA APLICADO EM AMBULATÓRIO: FERRAMENTA 

PARA AUXILIAR NA PRÁTICA DO ALEITAMENTO MATERNO

Sudbrack APC 1; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde de Santo Antônio da Patrulha; 

Sabe-se que a amamentação não é instintiva, muitas vezes ela depende de 

aprendizado e da interação positiva entre mãe-bebê que estão se conhecendo e 

aprendendo a amamentar/mamar. Como muitas vezes as dúvidas e dificuldades 

com a amamentação ocorrem nestes primeiros dias, foi proposto um momento 

em que as mães poderiam tirar suas dúvidas e serem ajudadas na prática, uma vez 

que a Amamentação é avaliada durante a aplicação do Protocolo de Avaliação do 

Frênulo Lingual em Bebês. 

Pensando nisso, foi proposta a realização do Teste da Linguinha associada 

à consulta fonoaudiológica e de amamentação. Desta forma, pretendeu-se 

diagnosticar precocemente a anquiloglossia, realizar a frenotomia o mais breve 

possível, orientar pega e postura para amamentação, identificar fatores que 

possam impedir ou diminuir o tempo de AME e responder às dúvidas sobre 

amamentação. 

Desde fevereiro de 2014 o Teste da Linguinha vem sendo aplicado nos bebês 

moradores de Santo Antônio da Patrulha / RS, sendo realizado no Ambulatório 

de Fonoaudiologia do Posto de Saúde Central. Sabendo-se que a amamentação 

está diretamente relacionada com as funções de sucção, deglutição, respiração 

e com a participação dos movimentos da língua, a identificação de alterações 

que possam restringir esta livre movimentação será útil para evitar o desmame 

precoce e/ou baixo ganho de peso. Além disto, tanto a mãe 

quanto a família, precisam de um momento para serem 

ouvidas e esclarecerem suas dúvidas. 

Conseguir identificar o problema envolvido na dificuldade 

da amamentação, com ação imediata já nos primeiros sinais, pode evitar que este 

se agrave prejudicando ou colocando em risco a manutenção do aleitamento 

materno. A atuação prática vem mostrando-se efetiva, minimizando as alterações 

advindas do aleitamento materno, bem como estimulando positivamente a 

manutenção deste. Desta forma, reafirmou-se a importância tanto da aplicação 

do Teste da Linguinha como das orientações acerca da amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Teste da Linguinha; Aleitamento Materno; Consultoria

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Martinelli, RLC. Relação entre as características 

anatômicas do frênulo lingual e as funções de sucção e deglutição em bebês. 

Bauru: Ed. USP; 2013 

Ministério da Saúde. Saúde da criança – aleitamento materno e alimentação 

complementar. Brasília; 2015 (MS. Cadernos de Atenção Básica) 

Ministério da Saúde. Acolhimento nas práticas de produção de saúde. 2ª ed. 

Brasília; 2008 

Ministério da Saúde. Aleitamento Materno, distribuição de leites e fórmulas 

infantis em estabelecimentos de Saúde e a Legislação. 1ª ed. Brasília; 2014
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PO321 - TESTE DA LINGUINHA NA SAÚDE PÚBLICA

Maggi CR 1; Sudbrack APC 2; Petrucci AS 2; Almeida GV 2; 

1 - Prefeitura Municipal de Osório/RS.; 2 - Prefeitura Municipal de Osório/RS; 

A grande demanda dos serviços de Fonoaudiologia e Odontologia do município 

de Osório/RS é composta por patologias que, muitas vezes, poderiam ser evitadas 

com medidas preventivas. Pesquisas estimam que a anquiloglossia – língua presa - 

está presente em 4 a 10% da população recém-nascida. Considerando os prejuízos 

no processo de aleitamento materno, nas funções de sucção, mastigação e fala 

que as alterações de frênulo lingual podem causar, fez-se necessária a execução 

deste projeto. Qualquer restrição à livre movimentação da língua pode resultar 

no comprometimento destas funções, dificultando a amamentação. Além disso, 

previne o surgimento de problemas emocionais e sociais ocasionados pelo 

insucesso no aleitamento materno e pelas alterações de fala. Osório foi o primeiro 

município gaúcho a tornar lei a realização do Teste da Linguinha, em 29/05/2013 (Lei 

5171/2013), tornando obrigatório a aplicação deste em todos os recém-nascidos 

osorienses. O Teste da Linguinha é realizado pelas fonoaudiólogas do município. 

Quando é observada alteração e necessidade de intervenção – frenotomia ou 

“pique” na língua – a mesma é realizada pela odontopediatra. O Teste da Linguinha, 

por se tratar de um protocolo de avaliação baseado em observações, não gera 

custos para o município e os procedimentos constam da tabela SUS, o que o torna 

financeiramente viável. Foi possível reafirmar a relevância da realização do teste a 

fim de evitar o desmame precoce e as alterações de mastigação, deglutição e fala 

e as consequentes repercussões sociais e afetivas destas alterações na vida dos 

indivíduos. A longo prazo, espera-se que a lista de espera 

para fonoterapia diminua, já que atualmente são atendidos 

muitos casos de crianças com distúrbios de fala causados 

por alterações no frênulo lingual. Espera-se também, que 

aumente o número de crianças amamentadas no seio de forma exclusiva até os 6 

meses conforme recomendações do Ministério da Saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Freio Lingual; Distúrbios da Fala

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Cartilha do Teste da Linguinha: para mamar, 

falar e viver melhor. São José dos Campos, SP: Pulso Ed. , 2014. 

Martinelli, RLC. Relação entre as características anatômicas do frênulo lingual e 

as funções de sucção e deglutição em bebês. Bauru: Ed. USP; 2013. 

Ministério da Saúde. Saúde da criança – aleitamento materno e alimentação 

complementar. Brasília; 2015 (MS. Cadernos de Atenção Básica). 
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PO322 - TESTE DA LINGUINHA NA TRIAGEM NEONATAL: PREVALÊNCIA DE 

ANQUILOGLOSSIA

Brandão, CA 1; Sudo ARC 2; 

1 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2 - Maternidade Leila Diniz, Hospital 

Municipal Lourenço Jorge, Rio de Janeiro-RJ, Brasil; 

Internacionalmente, a prevalência de anquiloglossia varia entre 3% e 16%. No Brasil, 

os valores variam entre 1% e 16%. Em dezembro de 2014, tornou-se obrigatória 

a triagem neonatal nos hospitais e maternidades do Brasil. O “Protocolo de 

Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês”, popularmente conhecido como Teste 

da Linguinha, propõe identificar a anquiloglossia com potencial de interferir nos 

movimentos da língua influenciando negativamente a amamentação. Este trabalho 

objetivou estimar a prevalência de anquiloglossia em recém-nascidos, identificada 

através do Teste da Linguinha.A amostra foi composta por 268 neonatos saudáveis, 

a termo, com até 48 horas de vida e peso maior ou igual a 2.500 g. Os dados 

foram coletados por duas odontopediatras e uma fonoaudióloga. A prevalência 

foi calculada dividindo-se o número de recém-nascidos com freio lingual anormal 

(escore maior ou igual a 7 na avaliação anatomofuncional do teste) pelo número 

total de recém-nascidos examinados. Nos 212 recém-nascidos nos quais foi 

possível visualizar o freio lingual (79%), apenas seis alcançaram valor que apontava 

possível interferência negativa do freio na amamentação (igual ou maior a 7). 

Logo, no estudo, a prevalência de freio lingual com mobilidade alterada capaz 

de interferir na amamentação segundo o Teste da Linguinha foi igual a 2,24% (IC 

95%= 0,83; 4,81%). A prevalência de freio lingual com necessidade de reavaliação 

após 30 dias foi de 30,97% (IC 95%= 25,45; 36,88%) (n = 

83), correspondendo ao número de recém-nascidos cujos 

exames resultaram em pontuações 5 ou 6 (n = 27) ou nos 

quais não foi possível visualizar o freio lingual (n = 56). A 

prevalência de anquiloglossia diagnosticada através do Teste da Linguinha em 

recém-nascidos saudáveis na cidade do Rio de Janeiro foi igual a 2,2%. A baixa 

prevalência da anomalia traz à tona discussão quanto à obrigatoriedade da 

triagem neonatal em âmbito nacional. 

PALAVRAS-CHAVE: Triagem Neonatal; Freio Lingual; Aleitamento Materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Lei Federal n. 13002/14. Obriga a 

realização do Protocolo de Avaliação do Frênulo da Língua em Bebês. Diário 

Oficial da União. Jun 2014. 
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Linguinha. São José dos Campos: Pulso Editorial; 2014. 
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de Saúde; 2015. 
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Sathe NA, McPheeters ML. Treatments for Ankyloglossia and Ankyloglossia With 
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PO323 - TORNANDO UMA UNIDADE AMIGA DA AMAMENTAÇÃO:A EXPERIENCIA 

DE UM MUNICÍPIO DA BAIXADA FLUMINENSE

Nascimento JNS 1; Santa Rosa VS 2; Paes MAL 1; Braga CA 3; Pacheco DL 3; PERES 

PLP 3; 

1 - SECRET. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MESQUITA - RJ; 2 - SECRETARIA DE 

SAÚDE DE MESQUITA-RJ - PAISMCA; 3 - FACULDADE DE ENFERMAGEM / UERJ; 

O estado do Rio de Janeiro adota como política de aleitamento para a atenção 

primária a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM)1, que 

caracteriza-se pela mobilização de unidades básicas para o cumprimento dos 

dez passos para o sucesso da amamentação2 e foi regulamentada em 2005 pela 

Secretaria de Estado de Saúde2. Atualmente o Estado já credenciou mais de 

cem unidades, contudo, apesar dos esforços, nenhuma na Baixada Fluminense. 

Mesquita é um dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, está situado nessa 

região juntamente com outros 11 municípios; possui 170.751 habitantes1, dos quais 

88.586 são mulheres. Objetiva-se apresentar a estratégia adotada para tornar 

uma Unidade amiga da amamentação no município de Mesquita. A área técnica 

de aleitamento materno do município após avaliação das unidades básicas de 

saúde quanto às práticas de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 

e motivação para a adoção de boas práticas, formalizou a proposta ao Posto de 

Saúde Nossa Senhora de Lourdes, seguido de capacitação dos funcionários em 

três dias de curso de IUBAAM. O curso foi realizado em parceria com o projeto 

de extensão Apoiando a amamentAÇÃO na Baixada Fluminense, da Faculdade 

de Enfermagem/UERJ, que mantém o acompanhamento da Unidade. Obtivemos 

como resultado oitenta por cento dos funcionários 

capacitados em IUBAAM, incluindo profissionais de 

saúde e administrativos, todos concluíram o curso com 

aproveitamento, motivados para a implantação das normas 

e rotinas pró-amamentação. A unidade estabeleceu um cronograma de oito 

meses para cumprir os 10 passos e passar pelas avaliações (auto, pré e avaliação 

global) até o credenciamento. Acredita-se que a preparação irá promover o 

aumento na prevalência de aleitamento materno em mães/bebês atendidos na 

Unidade; reduzir gastos com atendimento e ofertas de medicamentos a crianças 

menores de dois anos com problemas de saúde e motivar outras unidades a 

buscar o título.

PALAVRAS-CHAVE: CAPACITAÇÃO; PROFISSIONAL; AMAMENTAÇÃO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. PNUD. Atlas do Desenvolvimento Humano 

dos Municípios. Disponível em: [www.atlasbrasil.org.br] acesso em: 12.08.2016 

2. Alves Ana Lúcia Naves, Oliveira Maria Inês Couto de, Moraes José Rodrigo 

de. Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação e sua relação com o 

aleitamento materno exclusivo. Rev. Saúde Pública [Internet]. 2013; 47( 6 ): 1130-

1140. 
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PO324 - TRADIÇÕES FAMILIARES E AMAMENTAÇÃO: UMA REVISÃO 

BIBLIOGRÁFICA

Nardi LLD 1; Macedo JB 1; Braz MM 1; Pivetta HMF 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: A amamentação, processo histórico, cultural e social, encontra-se 

ligada a crenças, mitos e valores repassados pela rede familiar. Assim, tem-se a 

família como base de extrema importância para ações de promoção e incentivo à 

prática do aleitamento materno (AM), já que as experiências relatadas por essas 

pessoas são respeitadas e valorizadas pelas nutrizes1. Objetivo: Revisar a literatura 

quanto à influência das tradições familiares na amamentação. Métodos: Realizou-

se uma revisão integrativa na base de dados LILACS, no período de 2010 a 2016. 

A pesquisa deu-se através da associação dos descritores: “Aleitamento materno”, 

“Cultura or Tradição”. Foram selecionados artigos escritos em português e com 

versão completa disponível. A análise dos dados deu-se mediante a leitura, 

sintetização e interpretação dos mesmos. Os resultados são apresentados 

descritivamente. Resultados: Foram encontrados vinte artigos, sendo que oito 

se adequaram aos critérios pré-estabelecidos. Verificou-se que diversas crenças 

estão associadas ao AM, dentre as quais se destacam as relacionadas ao tamanho 

da mama e do mamilo e a associação entre a ausência de protusão do mesmo e 

à pega inadequada. Ademais, há aquelas relacionadas ao fato de o leite materno 

não saciar o neonato, com necessidade de introdução da fórmula infantil e outros 

alimentos para sustentar a criança e o uso de chás para acalmar a cólica do bebê. 

Conclusão: Há diversas crenças familiares acerca do AM. Assim, a abordagem 

dos profissionais de saúde é fundamental, a fim de instruir 

acerca das crenças que eventualmente desestimulem essa 

prática.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Cultura; Família

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Prates LA, Schmalfuss JM, Lipinski JM. 

Amamentação: a influência familiar e o papel dos profissionais de saúde. Rev 

Enferm UFSM 2014 Abr/Jun; 4(2):359-367.
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PO325 - UM OLHAR AOS ESFORÇOS PARA PROMOVER, PROTEGER E APOIAR 

O ALEITAMENTO MATERNO: CASOS BRASIL E COLÔMBIA

VILLATE GY 1; PEREIRA GS 2; COSTA RS 3; 

1 - Universidade Nacional da Colômbia; 2 - Instituto de Nutrição Josué de Castro 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 3 - Instituto de Nutrição Josué de 

Castro, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

O estabelecimento de políticas públicas voltadas para o Aleitamento Materno (AM) 

se inicia no Brasil nos anos 80 e na Colômbia nos anos 90. Sua implementação 

encontra vários obstáculos, de modo que os dois países têm diferentes 

desenvolvimentos na adoção e adaptação das principais iniciativas propostas. 

Objetivos. Realizar a análise das políticas públicas de promoção, proteção e apoio 

à amamentação, implementadas no Brasil e na Colômbia. 

Método. Revisão de documentos oficiais. Visitas a instituições que desenvolvem 

políticas na área e diálogo com os coordenadores das diferentes ações nos dois 

países. A análise foi centrada em quatro iniciativas: Banco de Leite Humano (BLH), 

Código de comercialização de substitutos do leite materno (CSLM), Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança (IHAC) e apoio à lactante trabalhadora. 

Resultados. O BLH é a política que mais tem se desenvolvido nos dois países. O 

monitoramento dos CSLM se revela o ponto nevrálgico nos dois países, sendo 

ainda pouco efetivo na Colômbia. No Brasil, a ampliação dos requisitos de 

credenciamento dentro da IHAC, incorporando a redução da taxa de cesáreas, 

parece ter freado o avanço das certificações, particularmente na rede privada 

de saúde. Na Colômbia, a IHAC enfrenta dificuldades na sustentabilidade do 

cumprimento do último passo. Na Colômbia a licença 

maternidade é de 14 semanas, resultando em dificuldades 

para manter o AME até 6 meses. A implantação das salas 

de amamentação ainda é recente e depende da adesão das 

empresas, não sendo, portanto, uma iniciativa efetiva para todas as lactantes. 

Conclusão. Brasil e Colômbia fizeram progressos em termos de políticas de AM, 

porém tais esforços ainda privilegiam ações que se dão na atenção pública à 

saúde, esbarrando em interesses econômicos e comerciais e numa cultura da 

amamentação que precisa ser fortalecida. Isso se reflete nos índices de AM, ainda 

abaixo do desejado nos dois países. 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Políticas públicas; Aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Almeida JAG. Amamentação: um híbrido 

natureza-cultura. Rio de Janeiro: FIOCRUZ; 1999. 

2. Ferreira Rea M. Reflexões sobre a amamentação no Brasil: de como passamos 
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3. Muller M. O matador de bebês. 1ª edição. Brasil: IMIP; 1974. 

4. OPS. Avances y retos de la lactancia materna: Colombia 1970 a 2013. Un 
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Washington, D.C. 2013. 

5. Ministerio de la Protección Social. Criterios globales para el cumplimiento 

de los 10 pasos de la estrategia instituciones amigas de la mujer y la infancia 

y formulario de autoapreciación para instituciones de salud hospitalarias y 

ambulatorias. Bogotá, Colombia, Enero de 2011. 
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PO326 - USO DE BICOS ARTIFICIAIS E DESMAME: UMA REVISÃO

Batista CLC 1; Ribeiro VS 2; Nascimento MDSB 1; 

1 - Programa de Pós-Graduação em Saúde do Adulto e da Criança, Universidade 

Federal do Maranhão; 2 - Programa de Pós-Graduação em Saúde Coletiva, 

Universidade Federal do Maranhão; 

Contexto: Apesar dos benefícios da amamentação serem amplamente divulgados 

e da recomendação da OMS para que bebês não recebam bicos artificiais, a prática 

de usar chupetas e mamadeiras ainda é comum em todo o mundo. Objetivo: 

Verificar na mais recente literatura o efeito dos bicos na duração do período 

exclusivo da amamentação. Método: revisão da literatura nas bases de dados 

LILACS, SciELO e PubMed, considerando estudos originais publicados entre os 

anos de 2010 e 2015, utilizando-se os descritores “chupetas”, “amamentação”, 

“mamadeiras”, “desmame” e “alimentação artificial”, combinados ou isolados. 

Resultados: Incluíram-se 25 artigos conforme os critérios de inclusão e exclusão. 

Foram recorrentes na literatura analisada a correlação entre o desmame e o 

uso de chupetas; desmame e uso de chupetas e outros bicos artificiais. Além 

disso, alguns estudos evidenciaram que a redução no uso de chupeta gera um 

aumento na duração do aleitamento. Mãe não estar presente durante o período 

de aleitamento materno, trabalha fora ou trabalha sem proteção legal para AM, 

idade materna e dificuldades no manejo do aleitamento materno foram outras 

razões para o desmame mais citadas. Conclusão: O uso de bicos artificiais deve 

ser considerado como fator que influencia no processo de estabelecimento ou 

duração da amamentação e também deve ser levado em 

conta entre profissionais de saúde para que, junto das 

famílias, tenham a melhor evidência sobre o ato de usar 

bicos artificiais. 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Chupetas; Alimentação Artificial

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Jaafar SH, Jahanfar S, Angolkar M, Ho JJ. 

Pacifier use versus no pacifier use in breastfeeding term infants for increasing 
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Neifert M, Lawrence R SJ. Nipple confusion: toward a formal definition. J Pediatr. 
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O’Connor NR, Tanabe KO, Siadaty MS, Hauck FR. Pacifiers and Breastfeeding. 

Arch Pediatr Adolesc Med. 2009;163(4):378–82.
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PO327 - UTILIZAÇÃO DA CHUPETA APÓS A ALTA HOSPITALAR EM BEBÊS 

NASCIDOS EM UM HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA

Gonçalves AC 1; Moraes BA 1; Peralta JP 2; Olino L 3; Strada JK 1; 

1 - Escola de Enfermagem-UFRGS; 2 - Hospital Conceição- Grupo Hospitalar 

Conceição; 3 - Escola de Enfermagem- UFRGS; 

Introdução: Inúmeras evidências comprovam a superioridade da amamentação 

sobre outras formas de alimentação, além de proporcionar diversos benefícios 

à criança. Alguns fatores podem atrapalhar o início da amamentação, como, por 

exemplo, o uso de chupetas no recém-nascido. Alguns estudos demonstram 

que utilizar chupeta pode aumentar a chance de interrupção precoce da 

amamentação(1,2). Objetivos: averiguar o uso de chupetas em recém-nascidos 

com até trinta dias de vida e as justificativas da mãe para sua introdução. Método: 

trata-se de um subprojeto da pesquisa “Fatores associados à interrupção do 

aleitamento materno exclusivo no primeiro mês de vida da criança”. Estudo 

transversal, realizado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre em 2015, com 341 

puérperas e seus recém-nascidos, que retornaram para reteste da orelhinha. 

Aplicou-se questionário estruturado às mães. Procedeu-se à análise descritiva 

dos dados. O projeto maior foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

instituição (n° 140681). Resultados: constatou-se 52,2% dos RN utilizando chupeta, 

sendo que na maioria dos casos esporadicamente. A justificativa mais frequente 

do uso do artefato foi o bebê chorar muito (47,2%). Em 87% dos casos, a mãe do 

bebê foi quem ofertou pela primeira vez a chupeta. A média, em dias de vida do 

bebê, para a introdução da chupeta foi de 6,56 dias (DP: 9,288). Conclusões: a 

introdução da chupeta persiste entre os hábitos culturais 

da maioria das famílias das crianças estudadas e sua 

introdução é precoce. Possivelmente, as mães sucumbem a 

esta prática diante de dificuldades no manejo do choro do 

recém-nascido e seguem o aconselhado por pessoas de seu convívio familiar e 

social. São necessárias mais abordagens educacionais com a mãe e sua família 

sobre os malefícios do uso da chupeta pela criança, uma vez que pode influenciar 

no processo de amamentação e ter outras consequências no desenvolvimento 

infantil. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; chupetas; estudo transversal
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PO328 - VANTAGENS DA AMAMENTAÇÃO PARA SAÚDE DA MULHER: 

CONHECIMENTO DE GESTANTES

Luz RT 1; Peleteiro LM 1; Teixeira MA 1; Brito SA 1; Santos AO 1; Herculano RCC 1; 

1 - Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; 

Pesquisa com objetivos de verificar o conhecimento de gestantes sobre as 

vantagens da amamentação para sua própria saúde, realizar atividade educativa 

sobre as vantagens da amamentação para a saúde da mulher e entregar folheto 

informativo sobre as vantagens da amamentação. Estudo qualitativo, descritivo, 

exploratório e intervencionista, baseado na pesquisa convergente assistencial, 

realizado com 23 gestantes cadastradas em um serviço de pré-natal da cidade 

de Jequié/Bahia/Brasil. Os dados foram coletados por meio da entrevista 

semiestruturada e analisados conforme proposta de Bardin. Como estratégia de 

cuidado foi realizada uma atividade educativa com oferecimento de um folheto 

explicativo sobre as vantagens da amamentação. Os resultados obtidos mostraram 

que as gestantes conhecem as vantagens da amamentação para a saúde da 

criança. Quanto às vantagens para a saúde da mulher demonstram conhecimento 

limitado, ressaltando apenas a prevenção contra o câncer de mama. Concluímos 

que os profissionais necessitam abordar a amamentação de uma maneira mais 

ampla através das atividades educativas, para que as gestantes possam ter maior 

conhecimento acerca de todas as vantagens proporcionadas pelo aleitamento 

materno. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Saúde da Mulher; Gestante

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Martins MZO; Santana 

LS. Benefícios da amamentação para saúde materna. 

Interfaces Científicas-Saúde e Ambiente. 2013 Jun; 1(3): 87-

97. 

2. Paim L, Trentini M, Madureira VSF, Stamm M. Pesquisa convergente assistencial 

e sua aplicação em cenários da enfermagem. Cogitare Enferm. 2008 Jul-Set; 

13(3):380-6. 

3. Rea MF. Os benefícios da amamentação para a saúde da mulher. J. Pediat. 

2004 Nov; 80(5): 142-146. 

4. Trentin LT, Oba MV. O conhecimento das gestantes em relação à amamentação. 

J Health Sci Inst. 2014; 32(1):33-7. 

5. Wong. Fundamentos de Enfermagem Pediátrica [editado por] Marilyn J. 

Hockenberry [coedição David Wilson]. Tradução Maria Inês Corrêa Nascimento 

[et al.]. - Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

344

PO329 - VITAMINA A NO LEITE DE NUTRIZES DO VALE DO JEQUITINHONHA-

MG E SEUS FATORES DETERMINANTES

ALECRIM, CB 1; MENEZES. CC 1; SÍRIO, MAO 1; 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO; 

A vitamina A é importante desde a concepção do feto até a idade adulta, sendo 

os grupos de gestantes, lactantes e crianças menores que cinco anos, os que 

possuem maior requerimento deste micronutriente1. Reservas de vitamina A 

sofrem influência de diversos fatores, que condicionam o estado nutricional desta 

vitamina no organismo da gestante e nutriz e, consequentemente, interferem na 

transferência para o feto e lactente, respectivamente2,3. O objetivo deste estudo 

é determinar os níveis de Vitamina A no leite de nutrizes do Vale do Jequitinhonha 

e averiguar seus fatores determinantes. Trata-se de um estudo transversal de 

natureza quantitativa que envolveu 23 nutrizes residentes no município de Novo 

Cruzeiro-MG. Dados foram coletados de entrevista, questionário de frequência de 

consumo alimentar (QFCA) e caderneta da criança para avaliar hábitos de vida, 

consumo alimentar, condições socioeconômicas e demográficas das nutrizes. 

Realizaram-se análises descritivas (média, frequência) e de associação entre 

variáveis (Teste Exato de Fischer), considerando significância estatística p<0,05. 

Das 23 nutrizes, 73,9% apresentaram consumo de vitamina A menor que 1.361 

µgRE/dia, indicando que as mesmas apresentam alto risco de inadequação do 

consumo de vitamina A. A média de consumo foi 891,16 µgRE/dia, abaixo da EAR 

(900 µgRE/dia). Além disso, 4,3% das nutrizes relataram possuir dificuldade para 

enxergar durante a noite e cegueira noturna. Apenas o estado civil associou-se com 

o consumo de vitamina A (p=0,021). Observou-se ainda que 

91,3% das nutrizes não foram suplementadas com vitamina 

A, o que leva a questionar o registro de informações e/

ou inadequada cobertura do programa de suplementação 

de vitamina A no município. Após análises dos níveis de vitamina A no leite 

materno (em andamento), inferências serão feitas sobre o estado nutricional de 

vitamina A dos lactentes que mamam exclusivamente. Conclui-se que as nutrizes 

de Novo Cruzeiro se encontram em situação de grande vulnerabilidade para 

hipovitaminose A.
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PO330 - VIVÊNCIAS DA SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO 

PELO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE MATERNO 

INFANTIL

ALMEIDA VA 1; CANÁRIO LQA 1; SOUSA JKC 1; MEDEIROS AP 1; DANTAS DF 1; 

MEDEIROS PB 2; 

1 - EMCM, UFRN; 2 - UFRN; 

O presente trabalho, ora apresentado, trata-se de um relato de experiência 

vivenciada pelas residentes do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde 

Materno-Infantil (PRMSMI) da Escola Multicampi de Ciências Médicas (EMCM) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) as quais, motivadas pela 

capacitação e sensibilização sobre a importância do aleitamento materno realizado 

pelo Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Hospital Regional Mariano Coelho 

(HRMC) em Currais Novos – RN elaborou uma proposta de ação para a Semana 

Mundial do Aleitamento Materno 2016, a qual teve como tema “A sustentabilidade 

e a preservação do meio ambiente”. Esta ação teve como escopo sensibilizar a 

comunidade em geral sobre a importância e benefícios do aleitamento materno 

e sua relação com a sustentabilidade. Como estratégia metodológica, utilizou-

se da mobilização, orientação e sensibilização nos equipamentos de saúde do 

município, nas redes sociais e na mídia local (rádio e TV), através de exposição 

dialogada, sala de espera para os/as usuários/as e profissionais do hospital e das 

unidades básica de saúde, entrevistas e a publicização de material informativo 

através das redes sociais. Isso possibilitou o alcance dos seguintes resultados: 

sensibilização dos/as usuários/as e dos/as profissionais quanto a importância do 

aleitamento materno, educação sobre os procedimentos de 

armazenamento do leite materno, recolhimento de fracos de 

vidros como forma de apoiar o desenvolvimento sustentável 

e contribuir no armazenamento de leite e sua doação aos 

Bancos de Leite da região. Logo, conclui-se que é fundamental desenvolver ações 

contínuas envolvendo profissionais, usuários/as e sociedade sobre a importância 

do aleitamento materno, evidenciando a relevância no tocante a sua importância 

enquanto nutriente e relação de vínculo entre a mulher e o bebê.

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade; Aleitamento Materno; Educação em Saúde
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PO331 - VIVÊNCIAS DE RESIDENTES NO BANCO DE LEITE HUMANO: 

ASSISTÊNCIA AO ALOJAMENTO CONJUNTO DE UMA MATERNIDADE PÚBLICA 

DE PORTO ALEGRE/RS

Dall Aqua CB 1; Silva IS 1; Silva BG 1; Alves MK 1; Miglioransa SB 1; Musskopf G 2; 

1 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO; 2 - HOSPITAL FÊMINA, GRUPO HOSPITALAR 

CONCEIÇÃO; 

Introdução: O Banco de Leite Humano (BLH) tem como uma de suas competências 

promover, proteger e apoiar o aleitamento materno (AM) (1). Sabe-se que a 

prática do AM é sustentada com apoio de profissionais habilitados que incentivem 

e auxiliem a mulher no manejo da amamentação (2). A residência caracteriza-

se como especialização em serviço sob a supervisão de profissionais habilitados 

(3). Objetivos: Relatar a experiência vivenciada por Enfermeiras, Nutricionistas e 

Psicólogas Residentes da Ênfase Atenção Materno-Infantil e Obstetrícia, do Grupo 

Hospitalar Conceição, na assistência prestada pelo BLH ao Alojamento Conjunto 

(AC) de uma maternidade pública de Porto Alegre/RS. Métodos: O período de 

vivência das residentes na assistência prestada foi entre 2015 e 2016. Fizeram parte 

da assistência binômios que apresentavam dificuldades na amamentação. Neste 

serviço, a unidade de internação solicita apoio do BLH por meio de consultoria 

através do sistema hospitalar. O acompanhamento aos binômios pelo serviço 

ocorre à beira do leito, no período diurno. Resultados: A assistência oportunizou 

esclarecimento de dúvidas e realização de manejo clínico com aconselhamento 

em AM. Realizaram-se avaliações criteriosas das mamadas, nas quais foram 

identificados pontos que impediam a técnica correta da amamentação, como a 

posição do binômio e pega ao seio materno. Posteriormente, 

ofereceu-se ajuda aos problemas identificados e os mesmos 

foram manejados conforme aceitação das mães. Os 

acompanhantes também foram envolvidos na assistência. 

Percebeu-se, no decorrer dos atendimentos, maior resolutividade dos problemas 

inicialmente identificados na amamentação, empoderamento das puérperas e 

maior adesão dos acompanhantes no cuidado. Conclusão: O apoio do BLH ao AC 

na assistência em AM oportunizou, às residentes, um aprendizado de qualidade e 

diferenciado na formação em saúde, preenchendo as expectativas da residência, 

além de vivenciar ações de incentivo ao AM.

PALAVRAS-CHAVE: AMAMENTAÇÃO; BANCOS DE LEITE; RESIDENCIA
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Mulher, criança e família – aspectos do cuidado, gestação, parto 
e nascimento, puerperio.

PO332 - A ATENÇÃO MULTIPROFISSIONAL NO PERIODO DO PUERPÉRIO PARA 

APOIO E PROTEÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO

Fernandes RC 1; Katz M 1; Opuska EK 1; Moraes L de S 1; Gresolle GP 2; Crispim SP 1; 

1 - Universidade Federal do Paraná; 2 - Prefeitura Municipal de Colombo; 

Introdução 

O período de 45 dias após o parto é denominado puerpério. É um período de 

reestabelecimento físico e emocional para a mulher onde a realidade choca-

se com as expectativas geradas na gestação. No puerpério imediato, inicia-

se um fenômeno que vai além do biológico, o aleitamento materno. (PENNA, 

CARINHANHA, RODRIGUES, 2006; BRASIL, 2009) 

Objetivo 

No Paraná em uma Unidade de Saúde da Família (USF), com baixa adesão ao 

aleitamento materno exclusivo, com a presença do uso de fórmula infantil e leite 

de vaca para lactentes principalmente devido à intercorrências da amamentação. 

Viu-se a necessidade de acompanhamento e cuidado diferenciado da nutriz. 

Metodologia 

Por meio de visitas domiciliares agendadas, os agentes comunitários de saúde, 

juntamente com a nutricionista integrante do Programa Multiprofissional de 

Residência em Saúde da Família da UFPR, com propósito de abordar com a 

puérpera em seu lar, sobre cuidados pós-parto, cuidados com o bebê, aleitamento 

materno, manejo das intercorrências e conversar sobre 

como ocorreu à chegada do bebê a família. 

Resultados 

Com propósito de apoio e proteção ao aleitamento materno, 

priorizou-se um trabalho multiprofissional no atendimento as puérperas. Após 

as visitas, a equipe reunia-se, discutia os casos, e quando necessário havia a 

intervenção do médico da equipe. Os profissionais de saúde da unidade relatam 

maior procura da mulher aos serviços de saúde nos primeiros sinais de traumas 

nas mamas e outras intercorrências demonstrando fortalecimento do vinculo 

entre usuário e serviço de saúde. 

Conclusão 

Tanto profissionais, como os trabalhadores da saúde, devem ter empoderados 

na temática do aleitamento materno. Mostra-se interessante reorganizar os 

processos de trabalho, a fim de incluir no acompanhamento puérpera. Pontos 

como: cuidado especial sobre as mamas e as intercorrências da amamentação, a 

volta da mulher ao trabalho, além de cuidados pós-partos e aspectos emocionais 

devem fazer parte da rotina de visitas e cuidados à puérpera e ao bebê. 

PALAVRAS-CHAVE: Puerpério; Aleitamento materno; Visita domiciliar
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PO333 - A ATUAÇÃO DO NASF NO FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE 

EDUCAÇÃO EM SAÚDE NO ÂMBITO DA ATENÇÃO AO PRÉ- NATAL, EM PALMAS-

TO.

Cornelio TF 1; Henrique ULR 1; Sales GS 1; Solino FG 1; Menten KMG 1; Souza KC 1; 

1 - Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas; 

Introdução: O Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF configura-se como 

uma equipe multiprofissional que atua de maneira integrada com as equipes de 

Saúde da Família. Objetivos: Relatar a atuação do NASF na implementação de 

um grupo de gestantes e no fortalecimento das ações de educação em saúde no 

âmbito da atenção integral ao pré-natal de uma Unidade de Saúde da Família, em 

Palmas, Tocantins. Descrição metodológica: Trata-se de um relato de experiência 

de residentes que através de matriciamento e das necessidades do território 

brotou o desejo de garantir ações de forma participativa e compartilhada, visando 

ampliar a visão ambulatorial da atenção ao pré-natal. Após planejamento conjunto 

entre NASF e equipe de Saúde da Família, o grupo iniciou suas atividades em 

agosto de 2015, os encontros acontecem uma vez ao mês, em local de lazer, sendo 

abordadas diversas temáticas por meio de rodas de conversa, oficinas e dinâmicas. 

Resultados: A troca de experiências tem beneficiado as práticas favoráveis no 

cuidado da gestante, do bebê e de sua rede de apoio. Conclusão: Percebe-se 

a importância de se trabalhar a educação em saúde na coletividade de forma 

dialogada, sendo pautada na valorização do saber popular e no protagonismo das 

gestantes, o que tende a contribuir com o fortalecimento de vínculos e efetividade 

da assistência na Atenção Básica. 
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Cuidado Pré-Natal

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Núcleo de Apoio à Saúde da Família; 2014. (Cadernos de 

Atenção Básica, 39). 

2- Frigo LF, Silva RM, Mattos KM, Manfio F, Boeira GS. A importância dos grupos 

de gestante na atenção primária: um relato de experiência. Rev Epidemiol Control 

Infect [Internet]. 2012 [acesso em 20 maio 2016]; 2(3):113-4. Disponível em: http://

online.unisc.br/seer/index.php/epidemiologia/article/view/2745/2195. 

3- Barreto ICH, Malumbres PC. Grupo de gestantes: o relato de uma experiência. Enf 

Rev [Internet]. 2016 [acesso em 02 maio 2016]; 19(1): 47-63. Disponível em: http://

periodicos.pucminas.br/index.php/enfermagemrevista/article/view/11635/9322. 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

349

PO334 - A ATUAÇÃO PROFISSIONAL NA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA 

CRIANÇA: REVISÃO DE LITERATURA

Santos MGD 1; Ribeiro RLR 1; 

1 - Faculdade de Enfermagem - UFMT; 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) define os “10 Passos para o 

Sucesso do Aleitamento Materno”. Esses passos são um direcionamento de ações 

desenvolvidas em maternidades, principalmente na sala de parto, e dependem 

dos profissionais de saúde para serem realizados. Assim esse tema foi escolhido 

em decorrência da sua relevância, pois mesmo sendo uma iniciativa com mais de 

20 anos, ainda é observado na prática assistencial a não realização ou realização 

parcial dos 10 passos. Esse estudo objetivou analisar as publicações sobre os 

profissionais/trabalhadores de saúde na IHAC no período de 2010 até Julho de 

2016. Trata-se de uma pesquisa descritiva, para qual foi realizada uma revisão 

sistemática de literatura, nas bases de dados LILACS e MEDLINE, com descritores 

e palavras-chaves sobre o tema, onde foram considerados os títulos e os resumos 

para seleção. Para inclusão, o texto deveria abordar direta ou indiretamente 

participação dos profissionais na IHAC. Foram excluídos textos repetidos e de 

não domínio público. Ao final analisou-se 19 textos, desses: 15 estudos nacionais e 

4 internacionais; 58% eram publicações na área da enfermagem; os anos de 2010 

à 2012 concentraram um maior número de publicações; 12 eram qualitativos e 7 

quantitativos; os sujeitos nos estudos nacionais foram majoritariamente mães (8), 

e nos internacionais foram apenas profissionais de saúde. A análise de conteúdo 

do tipo temática foi a mais utilizada e as principais temáticas abordadas foram: 

o processo de implementação do IHAC; e as dificuldades 

na realização do Passo 4 na sala de parto. Conclui-se que 

no âmbito nacional os estudos limitam-se principalmente a 

caracterizar os motivos (desumanização e desatualização 

profissional) da não realização da IHAC; já os estudos internacionais exemplificam 

práticas que objetivam e incentivam uma mudança cultural de mães e profissionais 

para o aleitamento materno, que não são realizadas necessariamente em Hospitais 

Amigos da Criança.

PALAVRAS-CHAVE: Profissionais de Saúde; Hospital Amigo da Criança; 

Aleitamento Materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Ministério da Saúde (BR), Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. A 

legislação e o marketing de produtos que interferem na amamentação: um guia 

para o profissional de saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 2009; 114 p. 

Ministério da Saúde (BR), Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Ações 

Programáticas Estratégicas, Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno. Iniciativa Hospital Amigo Da Criança. Brasília: Ministério da Saúde, 

2011 – [acesso em 2016 Jul 18]. Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/

publicacoes/iniciativa_hospital_amigo_crianca.pdf .
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PO335 - A ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL NAS COMUNIDADES 

ATRAVÉS DAS AÇÕES SOCIAIS: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

ARAUJO MN 1; ARAUJO LCN 2; Facó BA 3; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde de Maceió; 2 - Faculdade Estácio de Alagoas, 

Centro Universitário Tiradentes; 3 - Hospital Geral do Estado de Alagoas; 

A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), lançada em 2012, tem como 

objetivo qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica, 

com o intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento materno 

e da alimentação saudável para crianças menores de dois anos no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS)1. Trata-se de um relato de experiência da equipe 

a qual a Facilitadora da EAAB está inserida para promover ações sociais em 

comunidades carentes desde o segundo semestre de 2013, através de uma 

Igreja Evangélica localizada no Município de Maceió, estado Alagoas. A equipe é 

composta nos dias das ações por em média 100 pessoas, sendo estes médicos, 

psicólogos, cabeleireiros, dentistas, fisioterapeutas, advogados, assistentes 

sociais, enfermeiros, equipes de cozinha e apoio. As ações ocorrem de forma 

quadrimestral. Após ser convidada a fazer parte da equipe, a Facilitadora ficou 

responsável pela ação social evangelística das rodas de conversa com as gestantes 

e familiares, que tem por objetivo o empoderamento das mães para o aleitamento 

materno exclusivo até o sexto mês e continuado pelo menos até o segundo ano 

de vida e informado os possíveis prejuízos com o uso de bicos, mamadeiras e 

chupetas. Em cada roda de conversa, são inseridas em média oito gestantes, 

com duração de aproximadamente uma hora e meia, ao final, é entregue o “kit 

bebê”. Os paradigmas começaram a ser desconstruídos 

com a equipe que participa da ação, a partir do momento 

em que foi retirado do “kit bebê”, chupetas e mamadeiras, 

para tanto, houve esclarecimento acerca dos prejuízos que 

estes podem causar. Por fim, percebeu-se as mudanças positivas em todo o 

cenário, desde a preparação e organização das ações sócias, até o público-alvo, 

beneficiando a mãe, o bebê, a família e comunidade. A troca de experiência é 

essencial no processo de transformação.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Estratégias; Programas e Políticas de 

Nutrição e Alimentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Estratégia Amamenta e Alimenta 

Brasil. Disponível em: http://dab.saude.gov.br/portaldab/amamenta.php. Acesso 

em: 30//07/2016.
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PO336 - A EXPERIÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO DE MULHERES EM GRUPOS DE 

APOIO NA VIVÊNCIA DO PARTO

Fabbro MRC 1; Ferreira GI 2; Bussadori, JCC 3; 

1 - Departamento de Enfermagem/Universidade Federal de São Carlos ; 2 - 

Universidade Federal de Brasilia ; 3 - Departamento de Enfermagem/ Universidade 

Federal de São Carlos; 

Os movimentos sociais em prol do resgate do parto fisiológico têm lutado 

para reverter a realidade da assistência obstétrica no Brasil1, em especial com 

a criação de grupos de apoio ao parto. O objetivo deste estudo foi analisar a 

experiência de mulheres com grupos de apoio durante a gestação relacionando-a 

com a vivência do parto. Foi realizado no interior de São Paulo de 2012 a 2014 

e utilizou a Metodologia Comunicativa Crítica como plano metodológico, que 

pretende não apenas descrever ou explicar a realidade, mas compreendê-la 

e interpretá-la para transformá-la 2. As participantes foram 14 mulheres que 

haviam vivido a experiência do parto, após a participação em grupos de apoio. 

Os resultados demonstram que os grupos foram elencados tanto como elemento 

obstaculizador quanto transformador, tendo maior destaque o último. Isto 

porque possibilitou às mulheres acesso a informação, trocas de experiências, 

apoio e afeto, transformando a realidade das mulheres que os frequentam, mas 

também atuando nos movimentos sociais pelo resgate da autonomia da mulher 

no parto. Os elementos obstaculizadores dizem respeito à idealização do parto 

normal/perfeito e frustação pela realização da cesárea. Concluiu-se que os 

grupos foram importante ferramenta de mobilização social pela luta pelo parto 

e nascimento respeitosos. Todavia, é preciso repensar 

a forma como alguns eventos são mais valorizados que 

outros, acolher as experiências não exitosas, esclarecer 

situações que podem acontecer, como a laceração ou a 

cesárea necessária e exercitar a escuta atenta, valorizando a visão de mundo de 

todos, independentemente de uns terem mais conhecimento técnico que outros, 

coerente com o discurso da humanização do parto. As mulheres precisam ser 

alertadas dos fatores que sustentam a cultura da cesárea no Brasil e do risco de 

terem seus partos roubados pelo sistema, para que possam decidir o melhor para 

si e ser respeitadas em seu direito de escolha.

PALAVRAS-CHAVE: assistência à saúde; enfermagem obstétrica; satisfação do 

paciente

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. MONTEIRO MAA, TAVARES TJL. A Prática 

do Grupo de Gestantes na Efetivação da Humanização do Parto. Rev. RENE, 

Fortaleza, 2004; 5(2):73-8. 

2. GÓMEZ, J.; LATORRE, A.; SÁNCHEZ, M.; FLECHA, R. Metodologia Comunicativa 

Crítica. Barcelona – Espanha: El Roure Editorial S.A, 2006, 1ª ed. 
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PO337 - A EXPERIÊNCIA DE MULHER COM O PARTO E A ASSISTÊNCIA AO 

PARTO

Nejar FF 1; 

1 - Universidade de Taubaté; 

Nos últimos 20 anos, observa-se melhora de parte dos indicadores da saúde 

materna no Brasil. Paradoxalmente, não há qualquer evidência dos aumento 

do número de partos humanizados. Propostas de mudança para assistências 

baseadas em evidências sobre a segurança destes modelos, sua relação com 

os direitos das mulheres, e com conflitos de interesse e resistências à mudança 

dos modelos, precisam ser discutidas. Entender os pressupostos de gênero 

que modulam a assistência, expressos na superestimação dos benefícios da 

tecnologia, e na subestimação ou na negação dos desconfortos e efeitos adversos 

das intervenções se faz necessário. 

O objetivo do trabalho é compartilhar vivências, ampliar os horizontes do parto 

natural e debater sobre as reais possibilidades de empoderamento da mulher em 

suas relações familiares e sociais. 

Utilizou-se roteiro de relato de experiência com sequência da gestação ao 

puerpério imediato. 

Da história obstétrica: uma gestação e um filho nascido de parto vaginal em 

hospital da rede privada de saúde de um município do interior de São Paulo. 

Sobre a gravidez/parto: havia desejo por parto domiciliar e desejo intenso de 

parto que respeitasse a mãe e o bebê. Existiam muitas dúvidas/medos de lidar 

com a gravidez e o parto, como: medo de erros genéticos, erros alimentares 

durante a gravidez e medo de deformar o corpo. Havia 

também medo de não dar conta de um parto especial e ser 

boa mãe. Os profissionais e familiares foram importantes na 

diluição/extinção dos medos. 

O medo de não dar conta da dor e do ser humano que está para chegar pode 

inibir a mulher, que vai sendo “urbanizada” com conceitos e ditaduras sobre o 

modo de vida. Bons apoiadores diminuem dúvidas e medos e potencializam o 

desabrochar da mulher verdadeira. Redes de apoio são fundamentais para o 

nascimento de uma mulher empoderada. 

PALAVRAS-CHAVE: saúde da mulher; parto obstétrico; empoderamento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL Ministério da Saúde. Informa da 

Atenção Básica. Pacto nacional pela redução da mortalidade materna e neonatal. 

Ano V. Maio/junho 2004. At: 

BRASIL Ministério da Saúde . Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da 

Criança e da Mulher (PNDS-2006).http://bvsms.saude.gov.br/bvs/pnds/img/

relatorio_final_pnds2006.pdf 

DINIZ, Simone Grilo. Gênero, saúde materna e o paradoxo perinatal. Rev. bras. 

crescimento desenvolv. hum. [online]. 2009, vol.19, n.2 [citado 2016-08-11], pp. 

313-326 . Disponível em: . ISSN 0104-1282. 

ESTES, Clarissa Pinkola Mulheres que correm com os lobos: mitos e histórias do 

arquétipo da mulher selvagem/de Clarissa Pinkola Estes;tradução de Waldéa 

Barcellos; consultoria da coleção, Alzira M. Cohen. – Rio de Janeiro: Rocco, 1994. 
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PO338 - A HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA AO PARTO E NASCIMENTO EM 

EVIDÊNCIA: TENDÊNCIAS DA PRODUÇÃO ACADÊMICA DA PÓS-GRADUAÇÃO 

EM ENFERMAGEM BRASILEIRA

Reis, TLR 1; Padoin, SMM 1; Quadros, JS 1; Gomes, IEM 1; Arboit, J 1; Rechia, FPNS 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: A humanização do parto é um movimento nas últimas décadas que 

busca resgatar o protagonismo das mulheres na cena do parto. A visão humanista 

procura articular diversas áreas de conhecimento necessárias no cuidado integral 

à mulher, assim como o compartilhamento de saberes e o reconhecimento dos 

direitos.1-2 Objetivo: Caracterizar a produção acadêmica dos egressos da pós-

graduação em enfermagem brasileira acerca da humanização da assistência ao 

parto e nascimento. Método: Realizou-se uma pesquisa bibliográfica, cujas fontes 

foram resumos de dissertações de mestrado e teses de doutorado dos programas 

brasileiros de pós-graduação em enfermagem, disponíveis nos Catálogos de Teses 

e Dissertações do Centro de Estudos e Pesquisas em Enfermagem publicados pela 

primeira vez no ano de 2001 e última publicação em 2014, acessados através do link 

da Associação Brasileira de Enfermagem (http://www.abennacional.org.br/home/

tesesedissertacoescepen.htm). Realizou-se a coleta de dados por meio de uma 

busca operacionalizada da palavra “PARTO” nos catálogos do acervo, os quais 

apresentam acesso livre e gratuito. Resultados: Inicialmente foram encontradas 

360 produções, porém após leitura e análise das informações de identificação e 

resumo, foram selecionadas 131 produções que atendiam ao objetivo deste estudo. 

As dissertações de mestrado foram o tipo de produção mais frequente com 

79,4% dos estudos, enquanto o número de pesquisas que 

se caracterizaram metodologicamente como quantitativas 

foi de 44,3%, destas, 43,1% caracterizaram-se como ensaios 

clínicos ou estudos experimentais. Compreende-se que 

este elevado quantitativo de produções acadêmicas acerca dos princípios da 

humanização do parto deve-se a força que o movimento ganhou nas últimas 

décadas e busca pela mudança do atual modelo excessivamente intervencionista 

de assistência.3 Considerações finais: Os resultados deste estudo mostram a 

relevante contribuição dos pesquisadores brasileiros da Enfermagem como 

agentes multiplicadores de conhecimento e na consolidação de produção 

científica e de evidências da enfermagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Obstetrícia; Parto; Humanização do parto

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 Carvalho VF, et al. Como os trabalhadores 

de um Centro Obstétrico justificam a utilização de práticas prejudiciais ao parto 

normal. Rev. esc. enferm. USP. 2012; 46(1). 

2 Almeida AM, Medeiros M, Souza MR. Perspectivas de dor do parto normal de 

primigestas no período pré-natal. Texto contexto - enferm. 2012; 21(4):819-27. 

3 Ministério da Saúde (BR). Cadernos HumanizaSUS. Humanização do Parto e 

Nascimento. Brasília, 2014. 
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PO339 - A IMPORTÂNCIA DA ADESÃO DA GESTANTE AO TRATAMENTO 

ODONTOLÓGICO, PARA PROMOÇÃO DA SAÚDE NAS GESTANTES E CRIANÇAS

Fernandes RC 1; Katz M 1; Moraes L de S 1; Condori PLP 1; Gresolle GP 2; 

1 - Universidade Federal do Paraná; 2 - Prefeitura Municipal de Colombo; 

Introdução 

Sabe-se que no período gestacional, há diversas mudanças organismo (ALVES et 

al., 2005). Dentre elas: a variação hormonal, fator este que predispõe a gestante a 

complicações da doença gengival, que se não acompanhada e não tratada pode 

trazer malefícios para o bebe como: parto prematuro e baixo peso ao nascer ( 

GABINA ET al., 2011). 

Objetivo 

Quantificar a adesão das gestantes em uma Unidade Estratégia Saúde da Família, 

localizada na região metropolitana de Curitiba em uma área de vulnerabilidade 

social. 

Métodos 

A abordagem das gestantes acontece durante a vinculação ao pré-natal 

onde é acolhida por equipe multiprofissional. As gestantes são convidadas a 

comparecerem ao cirurgião-dentista, e lá são orientadas sobre os riscos e os 

benefícios que o tratamento odontológico traz durante a gestação. 

Resultados 

Em um período de seis meses no ano de 2016, foi avaliado o número de gestantes 

que aderiram e o número de que abandonaram o tratamento odontológico. O 

número total de gestantes avaliadas, foi de: 85, das quais 37 abandonaram, o que 

corresponde a 43,52 % e 48 aderiram, o que corresponde 

56,48 %. Esse número do abandono, expressa a baixa 

adesão das gestantes ao tratamento odontológico. 

Conclusão: 

São várias as razões que interferem na adesão da gestante ao tratamento 

odontológico, que vão desde medo, ansiedade, mito e crenças, dificuldade 

em acesso, e baixa percepção da necessidade (Trevisan; Pinto, 2013). Fazem-

se importantes ações de sensibilização e conscientização que visem à 

desmistificação da gestante sobre a importância do tratamento odontológico 

para o binômio mamãe-bebê. Bem como repensar no acesso aos serviços de 

saúde, pois algumas gestantes desistem do tratamento devido a impossibilidade 

de levar crianças pequenas visto que já possuem outros filhos, dificultando assim 

o acesso dela ao serviço essencial. 

PALAVRAS-CHAVE: Pré - natal; Doença Periodontal; Saúde Bucal

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Alves Gilvan Ferreira, Nogueira Lucas 

Souza Carmo, Varella Tatiana Cristina Nogueira. Dermatologia e Gestação. 

A. Bras.Dermatol. [Internet]. Abril 2005 [cited 02 de agosto de 2016]; 80 (2): 

179-186. Disponível a partir de: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0365-05962005000200009&lng=en. http://dx.doi.org/10.1590/

S0365-05962005000200009. 

Cléa Adas Saliba GARBINa , Dóris Hissako SUMIDAb , Renata Reis dos SANTOSc 

, Keila Aziz CHEHOUDd , Suzely Adas Saliba MOIMAZ. Saúde coletiva: promoção 

de saúde bucal na gravidez. Rev Odontol UNESP, Araraquara. jul./ago., 2011; 

40(4): 161-165. Disponível em: http://www.revodontolunesp.com.br/files/v40n4/

v40n4a01.pdf 
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Fatores que Interferem no Acesso e na Adesão das Gestantes ao Tratamento 

Odontológico. Arch Health Invest (2013) 2(2): 29-35. 
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PO340 - A IMPORTÂNCIA DE SE DISCUTIR OS DIREITOS DA MULHER GESTANTE 

NOS GRUPOS DE PRÉ-NATAL: INCENTIVANDO À AMAMENTAÇÃO ATÉ OS SEIS 

MESES DE VIDA DO BEBÊ

Cunha, M.V.B 1; Sales, G.S 1; Sousa. A.C. 1; 

1 - FESP-PALMAS; 

INTRODUÇÃO: Ao longo da história a mulher lutou e conquistou a igualdade de 

direito tal conquista foi reconhecido na Constituinte 88, a Carta Magna reconheceu 

ainda a condição singular, pois a vida humana só é possível via uterina. Sendo 

assim, a mulher no período gestacional encontrar-se em condição peculiar de 

direitos e deveres, tanto dela quanto da vida que está em seu ventre. Dessa forma 

é de suma importância habilitar mulher sobre seus direitos enquanto gestantes 

nos grupos de pré-natal dando autonomia para serem protagonistas de seus 

direitos quando estiver sendo negados ou violados. Objetivo: discutir com as 

gestantes a cerca dos direitos básicos da mulher no período gestacional e o 

incentivo amamentação. MÉTODOS: Realizado vivencia num grupo de pré-natal 

em Maio de 2016 num Centro de Saúde Comunitário no município de Palmas-

TO. RESULTADOS:Durante a roda de conversa pode perceber que a maioria das 

gestantes conhecia sobre os direitos básicos assegurados como tais. Sendo assim, 

foram discutidas as principais condições que garante qualidades de segurada a 

licença maternidade no INSS, a ampliação da paternidade e seus objetivos, os 

direitos assegurados à trabalhadora gestante, os serviços ofertados no SUS à 

mulher, os principais benefícios sociais que a política de Assistência Social oferece 

para mulheres durante e pós gravidez. No decorrer das discussões pode observar 

que muitas delas conheciam o geral, mas desconheciam 

alguns benefícios, entre eles estava a Bolsa Nutriz criada 

como incentivo amamentação para as mães que têm a Bolsa 

Família, licença maternidade na condição de desempregada, 

atendimento psicossocial no SUS para situações específicas. CONCLUSÃO: 

Depois disso constata ser relevante discutir nos grupos de pré-natal os principais 

direitos que toda mulher têm assegurado no período da gravidez, investindo a 

autonomia feminina para se tornar protagonista desse período tão singular no 

germinar a vida humana. 

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez; Direitos básicos; Capacitando autonomias

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Constituição Federal de 1988. 

Promulgada em 5 de outubro de 1988. 

BRASIL. Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). 

BRASIL: LEI Nº 13.257, de 8 de Março de 2016. 
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PO341 - A IMPORTÂNCIA DE UM GRUPO DE GESTANTE EM UMA ESF

Prado KA 1; Almeida CR 1; Cano AS 1; Alves LM 1; Santini PJ 2; 

1 - Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA; 2 - ESF Vila Barros; 

As atividades em educação e saúde são recursos que aproximam os profissionais 

da equipe de saúde e receptores de cuidado, permitindo uma assistência 

humanizada. Pensar em ações educativas com gestantes e seus familiares, é 

estar visando a promoção, manutenção e recuperação da saúde (BRASIL, 2004). 

O trabalho em grupo é uma das estratégias que deve ser utilizada no processo 

educativo, pois por meio deste ocorre a interação entre seres humanos de 

forma dinâmica e reflexiva, promovendo um fortalecimento das potencialidades 

individuais e grupais, a valorização da saúde e o exercício da cidadania (HOGA; 

REBERT, 2007). Este trabalho teve como objetivo identificar as necessidades e 

dúvidas de gestantes pertencentes a uma Estratégia da Saúde da Família (ESF), 

e por meio desses questionamentos realizar um grupo de gestantes. O grupo 

de gestantes foi desenvolvido por uma equipe multiprofissional composta por 

7 profissionais (enfermeira, terapeuta ocupacional, psicóloga, farmacêutica, 

fonoaudióloga, fisioterapeuta e assistente social), em uma ESF pertencentes 

a uma cidade localizada no interior do estado de São Paulo. Participaram do 

estudo mulheres e acompanhantes, com idade entre 14 à 43 anos. A metodologia 

utilizada para a realização dos grupos foi a de pesquisa-ação. As sessões grupais 

ocorreram com periodicidade quinzenal. No primeiro encontro foi realizado um 

varal de ideias, onde os participantes escreviam em tarjetas o que eles queriam 

aprender no grupo, por meio das dúvidas trazidas foi elaborado um cronograma 

dos encontros. Em cada encontro seriam abordados um 

tema teórico, uma atividade manual e ao final do mesmo uma 

confraternização para a sociabilização dos participantes e 

profissionais. A estratégia da pesquisa-ação propiciou um 

processo participativo aos componentes do grupo, permitindo que todos os 

integrantes contribuíssem ativamente na construção do conteúdo e opinassem 

a respeito dos recursos utilizados e nos trabalhados desenvolvidos, gerando um 

sentimento de satisfação e interesse entre todos os participantes.

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez; Grupo de Gestante; Educação e Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil, Ministério da Saúde. Humaniza SUS- 

Política Nacional de Humanização: A humanização como eixo norteador das 

práticas de atenção e gestão em toas as instâncias do SUS. Brasília, DF; 2004. 

Hoga LAK, Reberte LM. Pesquisa-ação como estratégia para desenvolver grupo 

de gestantes: a percepção dos participantes. Rev Esc da Enferm. 41; 559-566; 

2007.
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PO342 - A MEDICINA TRADICIONAL CHINESA NO CUIDADO À SAÚDE DA 

MULHER SOB O OLHAR DO PENSAMENTO COMPLEXO

Amorim TS 1; 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; 

Introdução: A Medicina Tradicional Chinesa (MTC) observa as leis da natureza e a 

inter-relação entre as partes tendo em vista à integralidade do todo. Sustentada 

pelas leis de interdependência entre Yin/Yang e a Teoria dos cinco movimentos 

(Fogo, Terra, Metal, Água e Madeira) apresenta múltiplas formas de tratamento 

(Acupuntura, plantas medicinais, dietoterapia, práticas corporais e mentais) 

1. Objetivo: Relacionar os princípios da Medicina Tradicional Chinesa com os 

conceitos do pensamento complexo. Método: trata-se de uma reflexão sobre 

a Medicina Tradicional Chinesa, em especial sua aplicação na saúde da mulher, 

a partir do pensamento complexo de Edgar Morin. Resultados: A inter-relação 

dialética entre as energias Yin/Yang são de complementariedade e antagonismo, 

a gravidez é a plenitude do Yin, a menopausa o declínio do Yin. 2,3,5 Essas 

mudanças cíclicas fazem parte do devir da saúde da mulher, manifesta-se na 

passagem de um estado ao seu oposto (fertilidade/menopausa; gestação/

parturição). O pentagrama dos cinco elementos representa a natureza recursiva 

dos sistemas abertos que responde ao meio ambiente através da filtragem das 

bioinformações cósmicas e telúricas, e retroage no organismo na forma de 

tropismo (morfogênese). O parto e a amamentação são efeitos/produtos da 

reprodução (Yin) formando uma complexa rede energética, emocional, hormonal 

e cultural que se auto-organiza. 2,3,5 Globalmente a manifestação do princípio 

do Yin/feminino/útero está emanado no movimento 

de mulheres, na valorização dos recursos naturais, na 

ecologia na sustentabilidade e no resgate da fisiologia 

do nascimento4. Conclusão: A medicina vitalista prediz a 

integração das energias geocósmicas (ética, ecologia, matéria), resgatando o 

homem/mulher como seres da natureza (mãe Terra). O pensamento complexo 

serve de ponte para a superação do reducionismo e do antropocentrismo. A MTC 

oferece práticas sustentáveis de promoção, prevenção e recuperação da saúde 

da mulher no ponto de vista natural/fisiológico/ecológico em seus processos de 

gestar, parir e amamentar no Sistema Único de Saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde da Mulher; Enfermagem; Acupuntura

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Política Nacional de Práticas 

Integrativas e Complementares no SUS - PNPIC-SUS. Brasília: Ministério da Saúde, 

2006. 

2. Pérez, Carlos Nogueira. Acupuntura I. Fundamentos de Bioenergética – anatomia 

e fisiologia em acupuntura. Ediciones C.E.M.E.T.C S.L., Centro de Enseñanza de la 

Medicina Tradicional China, 2010. 

3. Morin, Edgar. Introdução ao pensamento complexo. 5. ed. Portugal: Instituto 

Piaget, 2008. 177 p. 

4. Capra, Fritjof. O Ponto de mutação: a ciência, a sociedade e a cultura emergente. 

26. 

reimp. São Paulo:Cultrix, 2006. 

5. Campiglia, Helena. Domínio do Yin da fertilidade à menopausa: a mulher e suas 

fases na medicina tradicional chinesa. São Paulo: Rocca, 2010. 
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PO343 - A MUDANÇA DE HÁBITOS ALIMENTARES NA GESTAÇÃO: A 

COMPLEXIDADE PARA ALÉM DO PUERPÉRIO

MOREIRA LN 1; BARROS, DC 2; BAIÃO MR 3; 

1 - Escola Nacional de Saúde Pública - Fundação Oswaldo Cruz.; 2 - Escola Nacional 

de Saúde Pública - Fundação Oswaldo Cruz; 3 - Instituto de Nutrição Josué de 

Castro - Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

Introdução: O presente resumo apresenta resultados parciais obtidos na 

pesquisa realizada no mestrado acadêmico da Escola Nacional de Saúde Pública, 

denominado “A obesidade no pós-parto na perspectiva das mulheres atendidas na 

atenção básica de Manguinhos”. Objetivo: compreender como o comportamento 

alimentar adotado antes, durante e após a gestação influencia na questão da 

obesidade. Método: Por meio da abordagem qualitativa se analisou os significados 

da obesidade e o entendimento das mulheres sobre a alimentação. Se utilizou 

a perspectiva teórica interpretativista, através de entrevistas com puérperas 

atendidas no Centro de Saúde Escola da Fiocruz, no Rio de Janeiro. Resultados 

parciais: Se percebeu que não há para a mulher uma orientação sobre alimentação 

adequada antes da gestação e mesmo tendo consciência sobre alguns alimentos 

considerados saudáveis, isso não se torna sua preocupação. A partir da gestação 

hábitos alimentares saudáveis são adotados, ou por orientação da equipe de 

saúde ou por ela mesmo estar preocupada com o bem-estar da criança. Após o 

nascimento da criança, essa prática não se mantém, onde ela se sente “liberada” 

para voltar a alimentação antiga. Conclusão: Percebe-se que a alimentação 

saudável ainda é algo que se choca com outras questões de vida e necessidades 

relativas ao puerpério. A alimentação é considerada uma 

fonte de preocupação no período da gestação em benefício 

do bebê, não sendo incorporada pela mulher como algo 

importante para si mesma.

PALAVRAS-CHAVE: Retenção de Peso Pós-Parto; Alimentação; Puerpério

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BAIÃO, M. R.; DESLANDES, S. F. Práticas 

alimentares na gravidez: um estudo com gestantes e puérperas de um complexo 

de favelas do Rio de Janeiro (RJ, Brasil). Ciência Saúde Coletiva, v. 15, n. Supl 2, 

p. 3199–3206, 2010 

BARDIN, L. Análise de conteúdo. São Paulo: Edições 70, 2011. 

BARROS, D. C. et al. (EDS.). Alimentação e nutrição: contexto político, 

determinantes e informação em saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013. 

BRASIL. Caderno de Atenção Básica - Obesidade. Brasilia: Ministério da Saúde, 

2006. 

CORREIA, L. L. et al. Prevalência e determinantes de obesidade e sobrepeso em 

mulheres em idade reprodutiva residentes na região semiárida do Brasil. Ciência 

Saúde Coletiva, v. 16, n. 1, p. 133–145, 2011.
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PO344 - A ORDENHA MANUAL DO LEITE MATERNO: CONTRIBUIÇÕES PARA 

ENFERMAGEM

PEREIRA MCR 1; RODRIGUES BMRD 2; PACHECO STA 2; PERES PLP 2; 

1 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães/SMSDS/RJ; 2 - Faculdade de 

Enfermagem/UERJ; 

Introdução: A ordenha é uma técnica de retirada do leite, utilizando as mãos 

ou bombas, para facilitar a sua extração. A indicação da ordenha é importante 

quando se trata de ofertar o leite humano tão necessário para os recém-

nascidos prematuros que não tenha condições clínicas de realizar a sucção ao 

seio materno1-3. Objeto: Significado da ordenha manual do leite materno para a 

mãe do recém nascido pré termo (RNPT). Objetivo: Analisar compreensivamente 

o significado da ordenha manual para a mãe de RNPT internado na Unidade 

Neonatal. Metodologia: Trata-se de estudo qualitativo, baseado na fenomenologia 

sociológica de “Alfred Schutz”, submetido ao Comitê de Ética da instituição onde 

foi realizado e aprovado com o nº 40654414930015279. Neste estudo participaram 

19 mães de RNPT internados numa maternidade pública do município do Rio de 

Janeiro. A captação das falas deu-se através da entrevista fenomenológica, que 

foram gravadas com equipamento eletrônico MP3. Resultados: As participantes do 

estudo tinham idade entre 16 e 33 anos e os RNPT com Idade Gestacional entre 24 

e 35 semanas. A partir da leitura atenta das entrevistas buscando as similaridades 

entre os relatos emergiu a categoria concreta do vivido, “ordenhar possibilita 

o melhor para o bebê” cuja análise teve como fio condutor a fenomenologia 

sociológica de Alfred Schutz e o referencial temático. Nesta categoria, as mães 

relataram que na sua vivência a ordenha de leite materno 

contribuiu para a melhoria das condições clínicas do seu 

filho expressa no ganho de peso e no aumento progressivo 

de sua alimentação. Conclusão: Nesse sentido, destaca-se 

a importância da escuta sensível para captar os reais significados para as mães 

sobre a realização da técnica da ordenha, valorizando o seu projeto intencional 

para ordenhar o leite humano, na perspectiva do melhor direcionamento das 

orientações a serem realizadas pelo profissional de enfermagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Recém-nascido pré-termo; Ordenha manual; Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. MINISTERIO DA SAÚDE. Atenção à saúde 

do Recém-Nascido: guia para os profissionais de saúde. Cuidados Gerais. Vol1. 

Brasília, 2011. 

2. SUCENA, L. P; FURLAN, M. de F. F. M. Incidência da utilização de leite materno 

ordenhado em uma Unidade de Terapia Intensiva neonatal e caracterização dos 

recém-nascidos. Rev. Arq. ciênc. saúde; 15(2): 82-89, abr.-jun. 2008. 

3. AZEVEDO, M. de; MENDES, E. N. W. Manutenção da lactação: um desafio para 

mães de prematuros hospitalizados. Rev. gaúch. enferm; 29(1): 68-75, mar. 2008.



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

360

PO345 - A PARTICIPAÇÃO DA SAÚDE BUCAL NO INCENTIVO AO ALEITAMENTO 

MATERNO

Rossini,JCAS 1; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro; 

O objetivo desse trabalho foi demonstrar como a Equipe de Saúde Bucal pode 

através de um mix de consultas odontológicas e grupo de promoção de saúde 

incentivar o aleitamento materno nas gestantes da sua área adscrita . 

Muitas são as evidências sobre os benefícios da amamentação para a saúde 

materna e para o crescimento e o desenvolvimento saudável da criança. No 

desenvolvimento e crescimento crânio facial do bebê o aleitamento materno 

tem uma importante função prevenindo também hábitos deletérios, protegendo 

contra a possível instalação de mal oclusões e evitando prejuízos para mastigação, 

deglutição, respiração e fala.

“O conceito de promoção de saúde vem se modificando nos últimos anos, 

propondo a articulação de saberes técnicos e populares, mobilização de recursos 

institucionais e comunitários, públicos e privados, na busca de qualidade de vida 

da população. Assim, os profissionais de saúde são responsáveis pela promoção 

de saúde da população; entretanto, é necessário que os cidadãos assumam a 

responsabilidade pela defesa de sua própria saúde e da coletividade”.

Objetivo geral 

Demonstrar que através do atendimento odontológico vinculado a um grupo de 

promoção de saúde a equipe de Saúde Bucal pode participar junto com o restante 

da equipe multidisciplinar do processo de incentivo ao aleitamento materno. 

Objetivos específicos 

Demonstrar que através da criação de um vinculo com o 

gestante podemos incentiva las e emponderá las a respeito 

do aleitamento materno. 

Justificativa 

Pretende se com esse trabalho discutir estratégias de sensibilização que 

promovam nas gestantes do território o incentivo ao aleitamento materno. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Gestante; Odontologico

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referencias Bibliograficas 

1- KRAMER, S. et al. Formação de profissionais da educação infantil no 

estado do Rio de Janeiro: relatório da pesquisa. Rio de Janeiro: CNPq/ 

FAPERJ/Ravil, 2001. 

2- AERTS, Denise; ABEGG, Claídes and CESA, Kátia. O papel do cirurgião-dentista 

no Sistema Único de Saúde. Ciênc. saúde coletiva [online]. 2004, vol.9, n.1, pp.131-

138. ISSN 1413-8123. http://dx.doi.org/10.1590/S1413-81232004000100013. 

3-Gomes, Cristiane F., et al. “Surface electromyography of facial muscles during 

natural and artificial feeding of infants.” Jornal de pediatria 82.2 (2006): 103-109. 
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PO346 - A PARTICIPAÇÃO DO PAI NA METODOLOGIA CANGURU

Rego RMV 1; Santos IR 2; Silva JSL 3; Andrade ASA 1; 

1 - Universidade Federal de Sergipe; 2 - Hospital Particular; 3 - Programa de Saúde 

da Família; 

Introdução. O Método Canguru (MC) originou na Colômbia, para redução da 

mortalidade infantil e favorecer o desenvolvimento integral da criança prematuras 

e família1. Implantado no Brasil em 2000, por meio da portaria nº 693. Objetivo. 

Verificar a produção cientifica que incluiu a participação do pai no MC. Método. 

Trata-se de uma revisão bibliográfica com base em publicações SCIELO e LILACS. 

Utilizaram-se as palavras-chave: metodologia canguru; pai canguru; cuidados. 

Incluiu-se estudos disponíveis na íntegra, on line, no idioma português e inglês, 

que versou sobre a participação do pai na MC. Foram excluídos estudo de caso, 

dissertação e livros. Selecionaram-se inicialmente 74 artigos e extrairam-se nove 

artigos em seis periódicos:Ciência & Saúde Coletiva, Cienc Cuid Saúde, Revista 

Brasileira de Ciência da Saúde, Revista Latino-americana de Enfermagem, Revista 

de Enfermagem UNISA e Enfermagem em foco. Resultados. Embora os pais 

sejam estimulados ao contato pele-a-pele com o neonato estabilizado, este ainda 

continua tendo um papel auxiliar no cuidado do seu filho e na prática da MC. Este, 

frequenta as maternidades em seus horários livres por ser o único provedor da 

casa. Conclusão. O pai é fundamental para o êxito da MC e a enfermeira deve os 

acolher e orientar acerca dos benefícios e importância da participação deles nesta 

metodologia, que possibilita assistência de qualidade, com vistas à humanização 

da assistência, o que preconiza e colabora com o cumprimento das metas do 

Ministério da Saúde. Contribuições para a Enfermagem 

Obstétrica.O conhecimento deste fato certamente 

possibilita que a enfermagem reflita sobre a necessidade 

de acolher, estimular e possibilitar a participação do pai no 

cuidados com o filho neonato e sua companheira.

PALAVRAS-CHAVE: Metodologia canguru; Cuidados; Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1SPEHAR MJ; SEIDL EMF. Percepções maternas 

no método canguru: contato pele a pele, amamentação e auto-eficácias.Psicologia 

em Estudo. Maringá 2013;18(4):647-56. 
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PO347 - A RELEVANCIA DO ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL DAS 

GESTANTES NAS CONSULTAS DE PRE-NATAL

CUNHA M V B 1; CARNEIRO L S 2; COSTA M E D 3; SALES G S 3; LOPES L S O 3; 

SOUSA A C 4; 

1 - CEULP ULBRA/ FESP; 2 - CEULP ULBRA/FESP; 3 - CEULP ULBRA FESP; 4 - 

CEULP ULBRA /FESP; 

Introdução: A atenção ao pré-natal de qualidade é fundamental para a saúde 

materna e neonatal, pois tem como objetivo principal acolher a mulher desde 

o início da gravidez, assegurando, no final da gestação, o nascimento de uma 

criança saudável. Sendo assim é importante durante a gestação que haja o 

acompanhamento contínuo do estado nutricional durante as consultas de pré-

natal, que contribui para o ganho de peso ideal durante a gestação, evitando o 

excesso e a retenção de peso no pós-parto, que são determinantes importantes 

do excesso de peso para a mulher.¹Objetivos: Orientar as gestantes durante a 

consulta a importância da alimentação saudável e o acompanhamento nutricional 

para avaliar os riscos de baixo peso, sobrepeso ou obesidade. Metodos: Realizado 

a vivência em uma Unidade de Saúde da Família no município de Palmas-

TO nas consultas de pré-natal período de janeiro a abril de 2016 a partir do 

acompanhamento da avaliação de índice de massa corporal e após orientação 

sobre alimentação saudável. Resultados: Durante as consultas de pré-natal pode 

se observar que as gestantes no primeiro trimestre seguem uma alimentação não 

saudável e com desvio na curva do gráfico nutricional sendo baixo peso, sobrepeso 

e obesidade. Sendo assim o acompanhamento durante a gestação pode observar 

que com a orientação a maioria das gestantes ficam no 

peso adequado e as gestantes de baixo peso ou sobrepeso 

são acompanhadas o peso e reavaliar após 15 dias, se houve 

melhora continuar o acompanhamento e reavaliar após 15 

dias novamente, em casos que a paciente não consiga perder ou ganhar peso 

com as orientações na Atenção Básica, são encaminhadas para nutricionista. 

Conclusão: Portanto é relevante o acompanhamento nutricional da gestante em 

todas as consultas de pré-natal para que seja realizado a intervenção necessária 

e a gestante não tenha complicações no ciclo grávido-puerperal.

PALAVRAS-CHAVE: gestante; pre natal; nutricional

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Manual instrutivo das ações 

de alimentação e nutrição na Rede Cegonha [recurso eletrônico] / Ministério 

da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
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PO348 - A SEXUALIDADE NO CICLO GRÁVIDO PUERPERAL

Benedett A 1; Ferraz L 2; Silveira J A 3; Toniazzo C A 3; 

1 - Área da Ciências da Saúde, Universidade Comunitária da Região de Chapecó - 

Unochapecó; 2 - Pós Graduação, Universidade Comunitária da Região de Chapecó 

- Unochapecó; 3 - Curso de Enfermagem da Universidade Comunitária da Região 

de Chapecó - Unochapecó; 

Intrudução: A experiência de gestar, parir e de cuidar de um filho pode dar à 

mulher uma nova dimensão de vida e contribuir para o seu crescimento 

emocional e pessoal. Porém as alterações hormonais, físicas e metabólicas que 

ocorrem durante o período gestacional e puerperal, podem afetar diretamente 

a sexualidade das gestantes e puérperas. Objetivo desta revisão da literatura foi 

conhecer como a mulher vivência a sexualidade durante a gestação e o puerpério. 

Descrição Metodológica: A pesquisa, de cunho qualitativo, foi realizada com 

estudos encontrados na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Google acadêmico. 

A partir dos descritores, 26 artigos foram encontrados, porém restaram apenas 5 

trabalhos dentro dos critérios de inclusão. Para analise foi utilizado uma planilha 

contendo ano de publicação, o título dos trabalhos e a sumarização dos objetivos. 

Resultados: Essa pesquisa mostrou que as questões hormonais, o medo da 

dor ou machucar o bebê, os desconfortos pelas alterações corporais e fatores 

culturais, interferem na sexualidade da mulher. Conclusão: A enfermagem tem 

o papel importante de orientar as gestantes e as puérperas, pois a sexualidade 

envolve aspectos bioló-gicos, psicológicos e sociológicos, ocasionando dúvidas 

e incertezas que devem ser esclarecidas para oportunizar autonomia e segurança 

ás mulheres. 

PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade; Gestação; Puerpério

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referências: 

Savall ACR, Aline KM, C FL. Perfil do comportamento sexual na gestação. 2008, 

Abr. 

Salim BN, Gualda DMR. Sexualidade no puerpério: a experiência de um grupo 

de mulheres. 2009, Mar. Acesso em: 09/01/2016. Disponível em: https://scholar.

google.com.br/scholar?hl=pt-BR&q=Salim+BN%2C+Gualda+DMR.+Sexualidade+

no+puerp%C3%A9rio%3A+a+experi%C3%AAncia+de+um+grupo+de+mulheres.

&btnG=&lr=. 

Barbosa BN, Gondim ANC, Pacheco JS, Pitombeira HCS, Gomes LF, Vieira 

LF, Damasceno AKC. Sexualidade vivenciada na gestação: conhecendo essa 

realidade. 2011, 

Vettorazzi J, Marques F, Hentschel H, Ramos JGL, Martins-Costa SH, Badalotti S. 

Sexualidade e puerpério: uma revisão da literatura. 2012, Acesso em: 09/01/2016. 

Disponível em: http://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/pt/lil-694406. 

Silva JBF, Silva CR, Trigueiro DRSG, Almeida AS, Nogueira JA. Sexualidade na 

gestação: uma revisão integrativa. 2015. 
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PO350 - ACOMPANHAMENTO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

INFANTIL: RELATO DE ENFERMEIRAS EM PUERICULTURA

Kleinubing RE 1; Rechia FPNS 1; Paula CC 1; Ferreira T 1; Cherubim DO 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: O acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança 

até os dois anos, pela equipe de saúde, deve considerar a criança, seu contexto de 

vida e de saúde, bem como de sua família. Dessa maneira, pode-se proporcionar 

as devidas articulações intersetoriais necessárias a um projeto terapêutico 

singular para cada criança/família1. Objetivo: relatar a experiência nas consultas 

de puericultura desenvolvidas por enfermeiras, com enfoque na avaliação do 

crescimento e desenvolvimento de crianças até dois anos de idade. Método: 

relato de experiência acerca das ações de saúde desenvolvidas por enfermeiras na 

consulta de puericultura em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) no município de 

Santa Maria/RS, no que tange as orientações e acompanhamento do crescimento 

e desenvolvimento de crianças. Resultados: as demandas individuais das crianças 

e famílias eram diversas, considerando os diferentes períodos de crescimento 

e desenvolvimento no qual cada criança encontrava-se. Isso exigiu diferentes 

abordagens e orientações, atentando-se ao olhar biopsicossocial e individualizado. 

O acompanhamento das crianças era realizado a partir da consulta de enfermagem, 

englobando anamnese, exame físico completo com avaliação neurológica, 

orientações considerando o estado de saúde da criança e também situações de 

vulnerabilidade que pudessem acometê-la. As orientações ofertadas permeavam 

a manutenção do aleitamento materno exclusivo, introdução da alimentação 

complementar no período ideal e da forma correta, higiene, 

sono e repouso, medidas de segurança, imunizações, além 

daquelas relativas à estimulação do desenvolvimento para 

cada faixa etária. Conclusão: a consulta de puericultura 

permitiu às enfermeiras, o direcionamento de ações para a melhoria da atenção 

à saúde de crianças e famílias acompanhadas na UBS. Pode-se estabelecer o 

vínculo com os familiares/cuidadores da criança, percebendo-se, ao longo 

das consultas de acompanhamento, a gradual e progressiva incorporação das 

orientações recebidas durante as consultas, o que refletiu na melhoria do cuidado 

direcionado à criança.

PALAVRAS-CHAVE: Crescimento; Desenvolvimento infantil; Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 

à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: crescimento e 

desenvolvimento. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 272 p.: il. – (Cadernos de 

Atenção Básica, nº 33).
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PO351 - ACOMPANHAMENTO MÃE - BEBÊ: ASPECTOS RELACIONADOS AO 

ALEITAMENTO MATERNO

Netto MC 1; Devincenzi MU 2; 

1 - Universidade Federal de São Paulo; 2 - Depto de Gestão e Cuidados em Saúde. 

Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista; 

O objetivo deste estudo foi acompanhar mulheres na atenção básica em saúde, 

no período da gestação até o puerpério e, a prática do aleitamento materno (AM). 

Acompanhamento do tipo longitudinal, realizado numa unidade básica de saúde 

(UBS) do município de Santos, como trabalho de conclusão de curso do Programa 

de Residência Multiprofissional. Dentre as atividades do programa realizavam-se 

grupos de gestantes e de AM. Esses, envolveram residentes multiprofissionais das 

áreas de enfermagem, educação física, fisioterapia, nutrição, psicologia, serviço 

social e terapia ocupacional, além dos profissionais da UBS. Foram abordados 

diferentes temas, de maneira dinâmica, facilitando o envolvimento. Foi aplicado 

questionário sobre o perfil da mulher, do recém nascido (RN) e da amamentação; 

utilizaram-se informações dos prontuários, do cartão da gestante e dos relatos dos 

residentes. Participaram 12 puérperas, sendo critério de inclusão a participação em 

ambos os grupos, de gestantes e de AM, no período entre junho de 2013 e janeiro 

de 2014. A média de idade foi de 27,5 anos e de gestações foi de 2,3. Quatro 

mulheres eram primigestas. Em nove casos a gravidez não foi planejada, porém 

foi aceita e, em um a gravidez era indesejada. Nove fizeram uso de suplementos 

durante a gestação. Seis realizaram parto cesárea e seis normal. Referiram que 

as atividades auxiliaram na vida cotidiana, como observado na fala “Foi cuidado 

e proteção. Sanou dúvidas, diminuiu medos e receios. 

Ajudou a ser mãe”. Sete crianças estiveram em AME até 

os seis meses. Referiram mudança nos hábitos alimentares 

como, evitar alguns alimentos devido a cólicas no bebê no 

período de lactação em sete casos. Consideramos que os objetivos propostos 

sobre enfatizar a importância do acompanhamento gestacional, puerperal e do 

RN foram atingidos. Buscou-se, ao longo da trajetória estar mais próximo às 

mulheres e seu cuidado integral, numa abordagem interdisciplinar.

PALAVRAS-CHAVE: interdisciplinar; grupo; materno infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Política de Saúde. Organização Panamericana da Saúde. Guia alimentar para 

crianças menores de 2 anos. Brasília: Ministério da Saúde; 2002. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: nutrição infantil, aleitamento 

materno e alimentação complementar: Caderno de Atenção Básica, 2009. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Saúde da criança: nutrição infantil, aleitamento 

materno e alimentação complementar: Caderno de Atenção Básica, 2009. 

Junges CF, Ressel LB, Budó MLD, Padoin SMM, Hoffmann IC, Sehnem GD. 

Percepções de puérperas quato aos fatores que influenciam o aleitamento 

materno. Rev Gaúcha Enferm., Porto Alegre (RS), 31(2):343-50, jun 2010. 

_______. Prefeitura faz hoje lançamento do Programa Mãe Santista. Diário Oficial 

de Santos, Santos, 10 maio, 2013.
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PO354 - AÇÕES DE ENFERMAGEM DURANTE UM ESTÁGIO SUPERVISIONADO: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ferreira T 1; Paula CC 1; Kleinubing RE 1; Zottele C 2; Scaramussa SC 3; Langendorf 

T 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 2 - Serviço de Controle de Infecção 

Hospitalar, Hospital Universitário de Santa Maria ; 3 - Prefeitura Municipal de Santa 

Maria; 

Introdução: O contexto de atuação do profissional enfermeiro compreende quatro 

atividades essenciais: o cuidado, a gerência, a educação e a pesquisa1, as quais 

podem ser desenvolvidas nos mais diversos cenários. 

Objetivos: Relatar as experiências vivenciadas durante a realização de estágio 

supervisionado. 

Metodologia: Trata-se de um relato de experiência, a partir das atividades 

desenvolvidas na disciplina de Estágio Supervisionado em Enfermagem II, no 

8º semestre do Curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal 

de Santa Maria. Os locais de estágio foram a Unidade Toco-Ginecológica do 

Hospital Universitário de Santa Maria e na Unidade Básica de Saúde Walter Aita 

do município de Santa Maria/RS, de agosto a setembro de 2015, sob supervisão 

de uma enfermeira em cada serviço. 

Resultados: realizaram-se atividades gerenciais, assistenciais e educativas que 

competem ao profissional enfermeiro. Na Unidade Toco-Gineclógica as ações 

eram voltadas especificamente a gestantes de alto risco, puérperas e recém-

nascidos. Foi construído um material informativo, para ser entregue aos pais e 

familiares, acerca de dúvidas e cuidados com a criança após 

a alta hospitalar. Este contemplou informações a respeito da 

higiene corporal, cuidados com o coto umbilical, realização 

da troca de fraldas, utilização de perfumes, vestuário, saúde 

bucal, utilização de bicos e mamadeiras, aleitamento materno, sono e repouso, 

realização dos testes do pezinho, auditivo e reflexo vermelho, calendário vacinal 

e consultas de puericultura. Na Unidade Básica de Saúde as ações eram voltadas 

pra população em geral. O material informativo foi utilizado na realização de 

orientações aos pais, salas de espera e grupos com gestantes. Em ambos os 

locais este material obteve grande aceitabilidade, permanecendo disponível para 

as equipes dos serviços de saúde. 

Conclusões: configurou-se como um momento de grande aprendizagem, 

crescimento pessoal e acadêmico, além do produto do material informativo 

como contribuição para os profissionais dos serviços e para os pais e familiares 

das crianças.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Atenção Primária à Saúde; Assistência 

Hospitalar

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Backes DS, Backes MS, Sousa FGM, Erdmann 

AL. O papel do enfermeiro no contexto hospitalar: a visão de profissionais de 

saúde. Cienc Cuid Saude. 2008; 7(3):319-26.
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PO355 - AÇÕES DE ORIENTAÇÃO SOBRE ALEITAMENTO MATERNO E 

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL COMO ESTRATÉGIA DE PROMOÇÃO DA SAÚDE 

INFANTIL EM POPULAÇÃO RURAL DO AMAZONAS.

Marrero LM 1; Silva OA 1; Cantisani LP 1; Sampaio LO 1; França N 1; Hayek NM 1; 

1 - Escola Superior de Ciências da Saúde, Universidade do Estado do Amazonas; 

Introdução: A alimentação adequada e saudável é um dos temas prioritários da 

Política Nacional de Promoção da Saúde1. O apoio ao aleitamento materno e a 

alimentação saudável deve fazer parte das ações do agente comunitário de saúde 

(ACS), essencial à populações, especialmente as rurais2. Objetivo: Investigar 

as ações de orientação sobre aleitamento materno e alimentação saudável na 

infância, desenvolvidas por ACS em Borba-AM. Descrição metodológica: estudo 

transversal, realizado em Fev/2016. Realizou-se entrevista estruturada, com 43 

dos 48 ACS das equipes de Estratégia Saúde da Família. A análise estatística 

descritiva não paramétrica foi realizada no SPSS. Resultados: Observou-se 

predomínio d e ACS do sexo feminino (88,4%); com média de idade 35,4 anos; 

com ensino médio completo (67,4%); natural de Borba (83,7%) e com tempo 

médio de atuação profissional 6,7 anos. Todos declararam realizar ações de 

orientação sobre aleitamento materno exclusivo e 97% relataram avaliar as 

condições da amamentação durante as visitas. Orientações sobre a alimentação 

complementar dos 6-23 meses foram observadas em 100% das entrevistas e 73% 

sobre alimentação saudável. Em 97,7% das registrou-se o relato de orientações 

sobre “desnutrição, anemia e alimentação complementar para menores de seis 

anos” e 86% sobre “alimentos complementares a partir de dois anos”. 72,1% 

dos participantes sentiam-se preparados para realizar as 

orientações, embora 39,5% relatassem alguma dificuldade. 

Em caso de dúvidas, 52% dos entrevistados recorrem ao 

enfermeiro. Os principais desafios para o desenvolvimento 

das ações de orientação relatados pelos ACS foram: baixa adesão das famílias 

(14%) e as precárias condições de transporte às comunidades mais remotas 

(11,6%). Conclusões: A incorporação de ações de orientação sobre o aleitamento 

materno e a alimentação saudável na primeira infância, nas práticas do ACS, é 

elemento fundamental à promoção da saúde, com notado impacto na redução 

do adoecimento e morte por causas evitáveis entre menores de seis anos. 

PALAVRAS-CHAVE: Agente Comunitário de Saúde; Primeira Infância; População 

Rural

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Decreto da Presidência da República nº 

8.262, de 31 de maio de 2014. Altera o Decreto nº 2.018 de 1º de outubro de 1996, 

que regulamenta a Lei nº 9.294 de 15 de julho de 1996. Diário Oficial da União, 

2014. 

Silva SA, Moura EC. Determinantes do estado de saúde de crianças ribeirinhas 

menores de dois anos de idade do Estado do Pará, Brasil: um estudo transversal. 

Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, RJ, v.26, n.2, p273-85, 2009. 
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PO356 - AÇÕES DE PROMOÇÃO, APOIO E INCENTIVO AO ALEITAMENTO 

MATERNO DE UM BANCO DE LEITE HUMANO NO RIO DE JANEIRO.

Gouvêa, A do N 1; Lopes,A LF 1; Pinto,ELG 1; Silva, LR 2; Rocha,LS 2; Abrantes,MR 

2; 

1 - Núcleo Perinatal/UERJ; 2 - UERJ; 

A Semana Mundial da Amamentação (SMAM) é comemorada desde 1992 em 

mais de 150 países, por iniciativa da World Alliance for Breastfeeding Action 

(WABA). É importante por ser uma estratégia de mobilização social que contribui 

para conscientizar a população e profissionais de saúde sobre a importância do 

aleitamento materno para a saúde da mãe e do bebê, e os benefícios que traz 

para a sociedade e o País. Anualmente a WABA define um tema para Semana 

Mundial da Amamentação, como forma de unificar as comemorações em todo 

o mundo. Para os Bancos de Leite Humano do Brasil (BLH), o “Dia Nacional de 

Doação de Leite Humano” é um momento especial de sensibilização da sociedade 

para a importância da doação de leite humano. Assim como, uma iniciativa a mais 

para a proteção e promoção do aleitamento materno. Ambas iniciativas tem como 

objetivo promover debates sobre a importância do aleitamento materno e da 

doação de leite humano. 

Objetivo: Este trabalho teve como objetivo descrever as atividades desenvolvidas 

pelo BLH do Núcleo Perinatal, na promoção, apoio e incentivo ao aleitamento 

materno na cidade do Rio de Janeiro. 

Métodos: Trata-se de um relato de experiência das atividades desenvolvidas pelo 

BLH do Núcleo Perinatal, na promoção, apoio e incentivo ao aleitamento materno 

na cidade do Rio de Janeiro. 

Resultados:O BLH do Núcleo Perinatal tem participado 

das atividades promoção, apoio e incentivo ao aleitamento 

materno na cidade do Rio de Janeiro de maneira criativa e 

em locais de grande visibilidade. Promovendo debates sobre a importância do 

aleitamento materno e da doação de leite humano e estimulando a doação de 

leite materno.Conclusão: A participação nas datas festivas alusivas ao aleitamento 

materno contribui significativamente para o aumento dos índices de amamentação 

e para a redução das taxas de mortalidade infantil, com a consequente melhora 

da saúde da população infantil e materna, além da captação de doadoras. 

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; aleitamento; promoção em saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria 

de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança 

: aleitamento materno e alimentação complementar / Ministério da Saúde, 

Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – 

Brasília : Ministério da Saúde, 2015. disponível em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/

publicacoes/saude_crianca_aleitamento_materno_cab23.pdf
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PO357 - AÇÕES EDUCATIVAS ACERCA DA PRÁTICA DO ALEITAMENTO 

MATERNO EM GRUPOS DE GESTANTES NO MUNICÍPIO DE PALMAS – TO

Sales GS 1; Nolêto FCM 2; Barbosa NRR 2; Silvestre CF 1; Santos TV 1; Cunha MVB 1; 

1 - Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas/ FESPP; 2 - SEMUS/Palmas; 

Introdução: A educação em saúde sobre o aleitamento materno contribui com o 

contexto da saúde pública por oferecer benefícios para a mãe e a família, além 

de ser fundamental para promover o crescimento e desenvolvimento adequado 

do lactente. Objetivo: Compreender e intervir na prática do aleitamento materno 

através de ações educativas em grupos de gestantes. Descrição Metodológica: 

Trata-se de um relato de experiência desenvolvido por residentes do Programa de 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família e Comunidade, lotadas no NASF 

de Palmas, Tocantins. A oficina deu-se através da necessidade de promover à 

educação em saúde das gestantes quanto ao aleitamento materno, desenvolvido 

antes do atendimento ao pré-natal com interação ao público alvo, estimulando 

a participação, contribuindo com trocas de experiências e esclarecimentos 

de dúvidas. Foram abordadas as principais situações inerentes ao aleitamento 

materno: benefícios, cuidados com as mamas, demonstração da pega correta e 

posições adequadas para o neonato, uso de chupetas/mamadeiras, planejamento 

da gestação e o desejo de amamentar. Resultados: As ações de educação em saúde 

no pré-natal têm se mostrado eficazes junto à comunidade, atuando na prática 

da promoção da saúde e prevenção de agravos, pois o desconhecimento acerca 

da qualidade e das vantagens do leite materno é referida como uma importante 

causa para o desmame precoce. Conclusão: É importante a continuação da prática 

da promoção do aleitamento materno e os esclarecimentos 

sobre os benefícios, pois são fatores fundamentais para 

garantia da saúde da criança e da mãe.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Gestantes; Promoção da Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Cordeiro TMSC, Filho VFM. Oficina sobre 

aleitamento materno: uma experiência exitosa num hospital referência em 

gestação de alto risco. Ensino, Saúde e Ambiente – V6 (3), pp. 228-240, dezembro. 

Bahia, 2013. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação 

complementar, 2015. (Cadernos de Atenção Básica; n. 23).
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PO358 - AIDPI* NEONATAL – METODOLOGIA DE ENSINO PARA O 

ENFRENTAMENTO AS DOENÇAS NA INFÂNCIA.

Silva MSA 1; Silva LMC 1; Furtado AL 2; Silva MRL 1; 

1 - SESPA; 2 - Universidade da Amazônia; 

Introdução: A estratégia AIDPI* Neonatal (Atenção integral as doenças prevalentes 

na infância - crianças com idade de zero a 2 meses) contribui para a diminuição 

do índice de mortalidade infantil. No Pará, o Governo e a Sociedade Paraense 

de Pediatria somam esforços para capacitar os profissionais das maternidades e 

da atenção primária na estratégia AIDPI. Objetivo: Apresentar a percepção dos 

profissionais médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem que participaram 

da capacitação em AIDPI neonatal em 4 municípios do estado do Pará, no ano de 

2015 e 2016. Metodologia: Estudo quantiqualitativo, com avaliação/comparação 

dos pré e pós testes e da ficha de avaliação do curso dos profissionais 

(categorizadas em positivo quando era um elogio e negativas quando era uma 

crítica). Resultados: Foram avaliadas 126 fichas de profissionais capacitados na 

Estratégia AIDPI, totalizando: 126 pré-teste; 119 pós-testes; 119 fichas de avaliação 

do curso. As notas registradas no pré-teste (de um total de 10 pontos) variaram 

de 1 a 6 pontos, sendo que 72% destes pontos estavam abaixo de 5. Enquanto que 

no pós-teste as notas variaram de 7 a 10 pontos, sendo que 81% destes pontos 

estavam acima de 8. As fichas de avaliação foram categorizadas sobre: o material 

do curso 95% de opiniões positivas; metodologias das aulas 98% de opiniões 

positivas; sobre os facilitadores 100% de opiniões positivas; carga horária 55% de 

opiniões negativas (com sugestões para aumentar a carga horária); aulas práticas 

100% de opiniões positivas; dinâmicas aplicadas 100% de 

opiniões positivas. Das sugestões que mais foram referidas: 

“que sempre tivesse mais cursos”: 65%; “fazer o curso no 

município de residência do profissional”: 15%; “Gostaria de 

fazer também o AIDPI para maiores de 2 anos”: 51%. E outras sugestões 9%. 

Conclusão: Os dados encontrados apontam a eficácia da metodologia aplicada 

na capacitação da estratégia AIDPI e sugerem a necessidade de atualizações dos 

profissionais.

PALAVRAS-CHAVE: AIDPI; Atualização profissional; metodologia de ensino

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Amaral J et al. Perfil dos profissionais de 

saúde após capacitação na Atenção Integrada as Doenças Prevalentes da Infância 

(AIDPI) no Ceará, Rev Ped (Ceará) 2002; 2(2): 64- 71. 

2. Amaral J et al. Effect of Integrated Management of Childhood Illness (IMCI) 

on health worker performance in Northeast-Brazil. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro 2004; 20 (Supl 2):S209-S219. 

3. Andrus JK, Roses M. Elimination of rubella and congenital rubella syndrome in 

the Americas: another opportunity to adress inequities in health. Pan Am J Public 

Health 2004;15(3):145-6. 

4. Benguigui Y. Niños sanos: la meta del 2002. Noticias sobre AIEPI. OPS/OMS/

AIEPI No. 2 Dic. 1999.
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PO359 - ALEITAMENTO MATERNO E DESMAME NA PERSPECTIVA DA TEORIA 

DO APEGO: ANÁLISE DE TRIAGENS INFANTIS DE UMA CLÍNICA ESCOLA DE 

PSICOLOGIA

WEISS KAR 1; MENEZES M 2; 

1 - Universidade do Vale do Itajaí-UNIVALI; 2 - Universidade do Vale do Itajaí; 

A alimentação na infância é uma ocasião de aprendizado da convivência com 

o outro, sendo importante base para fortalecer a sociabilidade(1). A Teoria do 

Apego considera o estabelecimento de laços emocionais e íntimos com outro 

indivíduo, como um elemento básico característico da espécie humana(2,3). 

Objetivou-se analisar a relação entre aleitamento materno, introdução dos 

alimentos complementares e os métodos utilizados para o desmame, e sua relação 

com busca pelo serviço de Triagem psicológica de uma Clínica-Escola, a partir da 

Teoria do Apego. Buscou-se identificar a idade dos usuários para a amamentação 

exclusiva com leite materno e a introdução dos alimentos complementares; o 

desmame do seio e a retirada da mamadeira e sua relação com problemas de 

saúde mental. A pesquisa foi documental, retrospectiva, de cunho quantitativo e 

os dados foram coletados de 125 Triagens psicológicas de crianças até 12 anos, 

realizadas entre 2009 a 2014. As informações foram tabuladas e analisadas através 

de estatística descritiva. Identificou-se maiores frequências de idade entre 5 a 6 

meses para amamentação exclusivamente ao seio e da introdução dos alimentos 

complementares, por volta dos 6 aos 9 meses. O desmame do seio ocorreu entre 

os 2 aos 4 meses, já a retirada da mamadeira ocorreu entre os 30 aos 59 meses. 

A principal causa registrada para o desmame foi a recusa da criança, sendo 

identificado como um processo de fácil adaptação. Com 

relação aos problemas de saúde mental que motivaram a 

Triagem observaram-se queixas referentes a problemas 

nas relações familiares e interpessoais. É possível especular 

a relação do aleitamento e desmame, com o rompimento do vínculo com a 

figura de apego e as queixas psicológicas mais frequentes, principalmente as 

relacionais, considerando que o comportamento de apego pode servir de base 

para o desenvolvimento da personalidade e demais relações sociais da infância 

e vida adulta(4).

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Desmame; Desenvolvimento emocional

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Bowlby J. Apego e perda: apego. 3rd ed. São 

Paulo: Martins Fontes; 2002. 

2. Bowlby J. Uma base segura: aplicações clínicas a teoria do apego Porto Alegre: 

Artes Médicas; 1989. 

3. Abreu CN. Teoria do Apego: fundamentos, pesquisa e implicações clínicas São 

Paulo: Casa do Psicólogo; 2005. 

4. Gomes AA, Melchiori LB. A Teoria do Apego no contexto da produção cientifica 

contemporânea São Paulo: Cultura Acadêmica; 2012. 
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PO360 - ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL E GESTAÇÃO

Sampaio NA 1; Salarini JS 2; Pereira R 3; Medeiros M 3; Simões V 3; 

1 - Maternidade Escola da UFRJ. ; 2 - Maternidade Escola – UFRJ; 3 - Maternidade 

Escola - UFRJ; 

Introdução: A cada mês e estação, têm-se frutas, verduras e legumes típicos da 

época. O período de safra, que corresponde ao tempo entre o preparo do solo até 

a colheita dos alimentos, indica a melhor época de disponibilidade destes produtos 

no mercado. Estes são produzidos muitas vezes regionalmente e em épocas 

determinadas, não sendo necessário o uso exacerbado de pesticidas e fertilizantes. 

Assim, por serem colhidos no ponto alto de sabor e nutrientes, apresentam melhor 

qualidade nutricional e palatabilidade [1]. Objetivo: Desenvolver material técnico 

de caráter educativo, com linguagem de fácil entendimento sobre a alimentação 

saudável e sustentável para as gestantes acompanhadas no pré-natal de uma 

maternidade pública no Rio de Janeiro e seus familiares. Descrição Metodológica: 

Foram utilizados documentos preparados por instituições reconhecidas 

nacionalmente que abordassem alimentos regionais, suas safras e benefícios 

[1-3]. As informações de safra encontradas foram analisadas e posteriormente 

organizadas em duas tabelas: Frutas e Legumes/Verduras. Resultados: Foi 

confeccionado um folheto para ser entregue às gestantes e um banner para sala 

de espera. Conclusão: Espera-se que tais ferramentas facilitadoras do autocuidado 

possam melhorar a qualidade da alimentação das gestantes e de sua família.

PALAVRAS-CHAVE: Safra; Regionalidade; Gestação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- Brasil. Ministério da 

Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Alimentos regionais brasileiros. / Ministério 

da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. – 2. 

ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 

2- Ceasa Campinas. Alimentos da época. [Acesso em: 2016 abril 30]. Disponível 

em: http://www.ceasacampinas.com.br/novo/Serv_Alimentos_Epoca.asp. 

3- Ceagesp. Sazonalidade dos produtos comercializados no ETSP. [Acesso 

em: 2016 abril 30]. Disponível em: http://www.ceagesp.gov.br/wp-content/

uploads/2015/05/produtos_epoca.pdf 
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PO361 - ASSISTÊNCIA PRÉ-NATAL NA PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS ASSISTIDAS 

NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE OURO PRETO, MG

Fonseca LN 1; Ribeiro DO 1; Sírio MAO 2; 

1 - Universidade Federal de Ouro Preto; 2 - Departamento de Nutrição Clínica e 

Social - Universidade Federal de Ouro Preto; 

No Brasil, a queda da taxa de mortalidade materno-infantil pode estar associada 

a uma melhoria no acesso e qualidade da assistência pré-natal, parto e puerpério, 

assim como no planejamento familiar1. Em Ouro Preto - MG, apesar de alguns 

avanços na assistência ao binômio mãe-filho, a redução desses indicadores ainda 

constitui desafio à gestão da saúde municipal. Assim, este estudo objetivou 

avaliar a qualidade do pré-natal na percepção de puérperas atendidas pelo 

Sistema Único de Saúde, em Ouro Preto-MG, em 2015. Dados sobre a qualidade 

do pré-natal foram obtidos por meio de entrevistas abertas com as puérperas 

internadas no pós-parto, na Santa Casa da Misericórdia de Ouro Preto, que 

constituíram amostra de conveniência. O critério de saturação foi utilizado para 

limitar o número de entrevistas e os dados foram analisados por meio da Análise 

de Conteúdo2. A qualidade do pré-natal, na percepção das puérperas, mostrou-se 

satisfatória e essa satisfação esteve fortemente vinculada às orientações recebidas 

dos diferentes profissionais da saúde nos grupos de vivência. Os temas mais 

destacados foram alimentação da gestante, aleitamento materno, alimentação 

da criança e cuidados com o recém-nascido, conforme o relato: ”Tinha palestra 

ensinando a dar banho no bebê, falando sobre amamentação. Lá é bom! [...] E 

ah! O dentista e o nutricionista que faz a palestra lá pra gente.” O apoio familiar 

recebido representou segurança emocional durante a 

gestação e parto. Insatisfações decorreram da inconstância 

dos profissionais de saúde e da presença do enfermeiro na 

realização do pré-natal, conforme o relato: “Lá não tinha 

nem ginecologista. Teve uma época que só tinha enfermeira e depois clínico, aí, 

eu vim pra cá.” Os resultados apontam para uma assistência pré-natal de boa 

qualidade no município de Ouro Preto, na percepção das puérperas, entretanto 

condutas que geraram insatisfação poderiam ser revistas na Rede de assistência 

às gestantes.

PALAVRAS-CHAVE: Assistencia; Pré-natal; Puérperas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. BRASIL.Manual dos Comitês de Mortalidade 

Materna. Ministério da Saúde, Brasília, 2007. 

2. SANTOS, Fernanda Marsaro. Análise de conteúdo: a visão de Laurence Bardin. 

2012. Revista Eletrônica de Educação, v.6, N 1, p. 383-387, 2012. 
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PO362 - ATIVIDADE EDUCATIVA PARA O CUIDADO COM O RECÉM-NASCIDO EM 

CONSULTA DE ENFERMAGEM EM PUERICULTURA: RELATO DE EXPERIÊNCIA.

RECHIA FPNS 1; DE PAULA CC 1; CHERUBIM DO 1; RIBEIRO PL 1; QUADROS JS 1; 

LANGENDORF TF 1; 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA; 

Introdução: A puericultura é o acompanhamento periódico das crianças 

menores de 2 anos com vistas à promoção e atenção integral à saúde, por 

meio da avaliação do crescimento e desenvolvimento infantil. Esta oportuniza 

que os profissionais de saúde estejam próximos à família e possam identificar 

as necessidades especificas destas no cuidado à criança1. Objetivo: Descrever 

a experiência no desenvolvimento de ações educativas com a família acerca 

dos cuidados com o recém-nascido (RN) durante consultas de enfermagem em 

puericultura. Método: Trata-se de relato de experiência de atividades educativas 

desenvolvidas em consultas de puericultura por graduandos de Enfermagem da 

Universidade Federal de Santa Maria durante atividades curriculares na disciplina 

“Enfermagem na Saúde da Mulher e Pediátrica na Atenção Básica”. Nestas foram 

realizadas orientações à família dos RN acerca dos cuidados como: higiene 

corporal, troca de fralda, banho de sol, limpeza do coto umbilical, higiene oral e 

vacinação. Resultados: A partir desta experiência, compreende-se a importância 

das orientações de enfermagem para as famílias acerca dos cuidados com o RN, 

uma vez que suas ações, por vezes, são influenciadas por crenças e costumes do 

senso comum que podem interferir negativamente na saúde do RN. Dentre estas 

estão o banho do RN com o uso de álcool na água; uso rotineiro de pomadas 

para prevenção de assaduras ou uso inadequado do talco 

nas trocas de fralda; falta de exposição ao sol; cuidado 

com coto umbilical com uso de faixas e moedas para evitar 

a hérnia umbilical; déficit na realização da higiene oral; 

automedicação profilática aos possíveis efeitos adversos de imunobiológicos. 

Conclusão: Evidenciou-se a importância e a necessidade do acompanhamento 

em puericultura não apenas para acompanhar o crescimento e desenvolvimento, 

mas também para esclarecer e fornecer evidências científicas que respaldem a 

família para o cuidado seguro do RN.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Puericultura; Saúde da Criança

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 

à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: crescimento e 

desenvolvimento. – Brasília: Ministério da Saúde, 2012. 272 p.: il. – (Cadernos de 

Atenção Básica, nº 33).
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PO363 - ATUAÇÃO DOS BOLSISTAS DE FISIOTERAPIA DO PET REDE CEGONHA 

NO CENTRO OBSTÉTRICO DURANTE O TRABALHO DE PARTO

Borda, D. D 1; Enríquez, A. K 1; Pereira, D. L 1; Farhat, E. M. P 1; Viana, S. B. P 1; Rosa, 

L. S 1; 

1 - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - UNIVALI; 

Introdução: A gestação é mais do que um evento biológico na vida das mulheres, 

que culmina com o parto, e durante alguns séculos configurou como componente 

essencial do papel da mulher na ordem social.Definido como mecanismo fisiológico 

da mulher, desencadeado por ações neuro-hormonais e mecânicas, o parto, além 

de proporcionar o nascimento de um novo ser, expõe a mulher a situações físicas 

e emocionais nem sempre agradáveis. O fisioterapeuta, por sua formação, é um 

profissional capacitado para contribuir qualitativamente com a equipe de saúde 

no atendimento à parturiente, podendo auxiliá-la a vivenciar um trabalho de 

parto menos doloroso e traumático. Objetivo: Compartilhar ações realizadas por 

acadêmicas de fisioterapia, acompanhadas por profissionais do Centro Obstétrico 

do Hospital Ruth Cardoso (HMRC), em Balneário Camboriú, a partir da integração 

ensino-serviço oportunizada pelo Programa de Educação para o Trabalho (PET) 

Rede Cegonha. Metodologia: As acadêmicas de Fisioterapia da Universidade do 

Vale do Itajaí (Univali) acompanharam vários partos durante os semestres. As 

alunas realizaram práticas interativas para alcançar o alívio não farmacológico 

da dor. Dentre as condutas fisioterapêuticas estão a deambulação (caminhar 

sem rumo definido), exercícios respiratórios, massagens, banho quente e bola 

suíça. Resultados:A presença da fisioterapia no Centro Obstétrico influenciou 

de maneira positiva o trabalho de parto, bem como surgiu 

aaceitação da fisioterapia e o reconhecimento dela por 

parte da equipe. Conclusão: Relaxamento, melhor controle 

da ansiedade e da dor foi frequentemente citado pelas 

parturientes. Observamos maior efetividade no trabalho de parto, bem-estar 

físico e emocional da gestante, aumento da confiança, redução do medo, maior 

consciência do processo de trabalho de parto e diminuição no uso de fármacos. 

Além disso, a participação via PET foi fundamental para a formação profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: HUMANIZAÇÃO; PARTO HUMANIZADO; FISIOTERAPIA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Universidade 

Estadual do Ceará. Cadernos HumanizaSUS: Humanização do Parto e Nascimento. 

1 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. p. 465. vol. 4.
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PO364 - ATUAÇÃO MULTIPROFISSIONAL NA VINCULAÇÃO DA GESTANTE AO 

PRÉ-NATAL

FERNANDES RC 1; Katz M 1; Arcain JR 1; Sobral MG 1; Moraes L de S 1; Gresolle GP 

2; 

1 - Universidade Federal do Paraná; 2 - Prefeitura de Colombo; 

Introdução 

A gestação é um período de transição que faz parte do processo de desenvolvimento 

humano. Há grandes transformações, não só no organismo da mulher, mas no seu 

bem- estar (FALCONE et al.2005) 

Objetivos 

Reorganização do serviço de vinculação da gestante ao pré-natal. 

Metodologia 

Em uma unidade estratégia saúde da família, no Paraná, a equipe multiprofissional 

composta por nutricionistas, cirurgiãs-dentistas, enfermeiras e farmacêutica 

atuam juntamente na atenção integral a gestante. Em um período da semana, com 

horário agendado, a gestante é acolhida pela equipe. Ela realiza procedimentos 

junto à enfermagem como abertura do SIS Pré Natal, teste rápido. Em seguida é 

encaminhada para a equipe de nutrição a qual realiza avaliação do estado nutrição, 

diagnóstico de nutrição, orientação nutricional e encaminhada para atendimento 

ambulatorial da nutrição e em grupo de gestantes. Posteriormente, segue para a 

equipe de saúde bucal a qual realiza exame clínico, estratificação de risco e realiza 

agendamento de retorno para dar continuidade ao tratamento odontológico. Por 

fim, recebem orientação farmacêutica. 

Resultados 

Com a reorganização do serviço na vinculação da mulher ao 

pré-natal, percebeu-se maior adesão dela as consultas de 

seguimentos com as especialidades ofertadas na unidade 

como cirurgião – dentista e nutricionista. Anteriormente as gestantes mostravam-

se resistentes, com elevada taxa de falta na primeira consulta. 

Conclusão 

Por fim, a reorganização do serviço mostrou-se satisfatória. A gestante pode 

otimizar o tempo ao realizar atendimento com quatro profissionais de saúde 

em um curto período de tempo. O cuidado integral a saúde da gestante faz-

se importante para o binômio mamãe-bebê, na promoção e proteção à saúde, 

prevenção de agravos e minimização de danos. A atenção integral a gestante 

no realizado por equipe multiprofissional, conjugando esforços e conhecimentos 

de diferentes profissionais, revelou-se excelente oportunidade para, prevenir, 

detectar disfunções neste período. 

PALAVRAS-CHAVE: Pré - natal; Cirurgião-dentista; Doença Periodontal
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PO365 - ATUAÇÃO NO ACOLHIMENTO DA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

NA LINHA MATERNO-INFANTIL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA 

MARIA.

Corrêa MM 1; Costa LC 1; Ciochetto CR 1; Silva SC 1; Correa BEC 1; Hoffmann IC 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: A Política Nacional de Humanização (PNH) da Atenção e Gestão 

no Sistema Único de Saúde – Humaniza SUS - foi criada com o intuito de suprir 

as necessidades oriundas dos usuários, trabalhadores e gestores do SUS. Esta 

política preza a autonomia dos sujeitos, valorizando-os, responsabilizando-os 

no processo de gestão, criação de vínculos, redes solidárias e a participação de 

todos na construção das práticas de saúde. (BRASIL 2010). 

Objetivo: Relatar a experiência da atuação no acolhimento das residentes do 

primeiro ano do Programa de Residência Multiprofissional e em Área Profissional 

da Saúde da Universidade Federal de Santa Maria. 

Metodologia: Realizar e relatar as atividades de núcleo e campo das residentes 

nos locais de atendimento do primeiro ano de residência: Pré natal de Alto 

Risco (PNAR) realização de Sala de espera 5x na semana atendendo gestantes 

e acompanhantes, Centro obstétrico (CO) e Maternidade, onde gestantes e 

puérperas são atendidas. 

Resultados: Através das atividades realizadas no primeiro ano de residência, 

espera-se dar continuidade no trabalho de acolhimento nos três setores onde 

ocorre atendimento das residentes. 

Conclusão: Conclui-se que o SUS está em constante mudança e evolução, visando 

atendimentos mais humanizados a todos os usuários, 

procurando proporcionar o melhor serviço desde o 

momento de chegada até a alta do paciente. O programa 

de Residência Multiprofissional, objetiva exatamente a 

mudança, preparando profissionais para mudarem a visão de trabalho, e de seu 

papel na saúde. 

PALAVRAS-CHAVE: Acolhimento; Equipe hospitalar; Política de saúde
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PO366 - AUMENTO DA PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EM 

ADOLESCENTES QUE RECEBERAM ATENDIMENTO MULTIPROFISSIONAL NO 

PÓS PARTO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP

Lacerda AL 1; Oliveira RC 1; Borges MC 2; Ferreira IS 1; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos/São Paulo; 2 - 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SP; 

Introdução: Os índices de prevalência do Aleitamento Materna Exclusivo (AME) 

no Brasil permanecem aquém do preconizado pela Organização Mundial da 

Saúde. Puérperas com dificuldades são mais propensas a não amamentar ou 

parar precocemente, aumentando os riscos de morbi-mortalidade infantil. Uma 

revisão da Cochrane sobre cuidados no pós-parto às nutrizes e lactantes nascidos 

a termo, apontou um aumento na duração do AME quando o atendimento da 

equipe de saúde inicia-se rápido e ativamente após a alta da maternidade. 

Objetivo: Avaliar a efetividade das intervenções precoces visando incentivar, 

orientar e apoiar nutrizes a manter o AME até o sexto mês de vida do lactante. 

Método: Trata-se de uma pesquisa qualitativa e quantitativa, por meio de 

entrevista, de 2013 à 2015 entre as puérperas que realizaram pré-natal no serviço. 

Através de agendamento prévio, até o 15º dia do pós parto, as nutrizes receberam 

cuidados em uma mesma data e sucessivamente com a pediatra, com a obstetriz 

ou a enfermeira obstetra e com a equipe do Centro de Lactação. 

Resultados: Das 414 adolescentes grávidas inscritas no serviço e no período 

citado, 306 (74%) compareceram aos atendimentos pós-parto precoce. A média 

da idade da nutriz foi de 15,8 anos e do lactante de 10,1 dias. Foram perdidos os 

contatos de 30 puérperas (9,8% do total), 35 adolescentes 

amamentaram menos de 1 mês (11,4%), 70 mantiveram AME 

até o 4º mês (22,8%) e 171 até o 6º mês (55,8%). 

Conclusão: Quando comparado os dados coletados entre 

2013 e 2015 com os da II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno¹ em 

2009, da qual São José dos Campos participou, houve um aumento significativo 

(13,7%) entre as mães com menos de 20 anos que realizaram AME até o 6º mês: 

55,8% e 42,1% respectivamente. 

PALAVRAS-CHAVE: pós-parto; aleitamento materno; adolescente
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PO367 - AUTO EFICÁCIA MATERNA: OS DESAFIOS NO CUIDADO DE 

ENFERMAGEM

Cartagena - Ramos D 1; Almeida SSC 2; Silva IA 3; Stefanello J 4; 

1 - Escola de Enfermagem - Universidade de São Paulo; 2 - Escola de Enfermagem 

Riberiao Preto- Universidade de São Paulo; 3 - Escola de Enfermagem - Universidade 

de São Paulo; 4 - Escola de Enfermagem Ribeirão Preto - Universidade de São 

Paulo; 

Introdução: A amamentação pode ser considerada uma prática socialmente 

construída e a sua vez uma condição de rendimento materno complexa 

condicionada por diferentes fatores na esfera materna e no contexto de vida que 

pode favorecer ou limitar o início e a continuidade da prática. A auto eficácia, 

pode se considerar um elemento das características maternas que conformam 

os fatores biopsicossociais que influenciam a prática do aleitamento materno é a 

auto eficácia (Dennis et al., 2014). 

Objetivo: Analisar a auto eficácia à prática do aleitamento materno. 

Método: Trata-se de uma revisão da literatura sobre a auto eficácia. Foram 

selecionados artigos originais nas bases de dados PubMed e Web of Science 

e complementa-se com a busca manual disponíveis integralmente nos idiomas 

inglês, espanhol e português. 

Resultados: Foram analisados um total de oito artigos que evidenciam que a auto 

eficácia pode se conformar pela intenção materna e atitudes em torno à prática 

do aleitamento materno. 

Conclusões: A atuação de Enfermagem pode representar ser um aspecto chave 

no 

desenvolvimento de habilidades, destrezas e conhecimento 

materno que incrementem auto eficácia na mulher 

através de programa educativos desde a gravidez e o 

acompanhamento (Jager et al., 2013; Busck et al., 2014; Jiang et al., 2012; Leahy 

et al., 2014) na etapa de puerpério que impactem no início e continuidade da 

prática do aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Auto eficácia; Enfermagem
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PO368 - AVALIAÇÃO DA MAMA PUERPERAL POR TERMOGRAFIA E ALGOMETRIA 

DE PRESSÃO

Heberle ABS 1; Ichisato SMT 2; Nohama P 3; 

1 - Banco de Leite Humano do Hospital Universitário Regional de Maringá 

- Universidade Estadual de Maringá; 2 - Departamento de Enfermagem da 

Universidade Estadual de Maringá; 3 - Pontifícia Universidade Católica do Paraná; 

Introdução: A utilização de recursos tecnológicos na saúde tem aumentado, 

minimizando os efeitos da subjetividade, tão comuns nos exames físicos,(1) se 

tornando assim, a principal ferramenta de intervenção médico-hospitalar. A 

algometria de pressão é uma técnica utilizada para fins diagnósticos, experimentais 

ou médico-legais, e pode-se aplicar para medir a sensibilidade nociceptiva 

dos indivíduos, quantificando-se a percepção da tolerância à pressão. Permite 

identificar os pontos dolorosos e avaliar os resultados imediatos às intervenções 

terapêuticas.(2) Já a termografia é um método muito utilizado na área industrial, 

porém ainda insipiente na área médica. Sua aplicação na medicina decorre, 

principalmente, por ser inócua ao organismo. Trata-se de um método que detecta 

a radiação infravermelha emitida por um corpo, determinando sua temperatura. 

Permite a obtenção de imagens térmicas a partir de uma temperatura superior 

a zero absoluto. Mediante a inspeção termográfica, observam-se padrões 

diferenciais da distribuição térmica, fornecendo informações relacionadas a um 

determinado processo, que esteja ocorrendo, em um organismo.(3,4) Objetivo: 

Identificar evidências científicas das diferentes condições clínicas da mama 

puerperal, a partir do exame clínico, da algometria de pressão e da termografia. 

Métodos: Estudo descritivo, experimental, de abordagem 

qualitativa e quantitativa, realizado com seis lactantes em 

um Banco de Leite Humano. Realizou-se a análise descritiva 

das variáveis quantitativas expressas por médias, valores 

mínimos, máximos e desvios-padrão. Resultados: As mamas flácidas foram as 

mais frias com temperatura média de 32,7ºC (DP±0,32386) e mais tolerantes à 

pressão, com média de 1,87 kgf (DP±0,29558). Quanto maior a intensidade do 

ingurgitamento, maior foi a temperatura encontrada. A análise das imagens 

foram realizadas utilizando o software Therma CAM™ 2,9 (FLIR Systems, Inc.). 

Conclusão: Os resultados indicam que, a partir do exame clínico, algometria de 

pressão e termografia infravermelha, foi possível delinear um padrão diferencial 

entre os vários eventos que acometem a mama no processo da lactação.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Termografia; Pressão

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Academy of Breastfeeding Medicine Protocol 

Committee. ABM clinical protocol #20: Engorgement. Breastfeed Med. 2009; 

4(2):111-3. 

2. Haddad DS, Brioschi Ml, Arita ES. Thermographic and clinical correlation of 

myofascial trigger points in the masticatory muscles. Dentomaxillofac Radiol. 

2012; 41(8):621-9. 

3. Simoes R, Vardasca R, Nogueira-Silva C. Thermal skin reference values in 

healthy late pregnancy. J Therm Biol. 2012; 37(8):608-14. 

4. Jones BF. A reappraisal of the use of infrared thermal image analysis in medicine. 

IEEE Trans Med Imaging.1998; 17(6):1019-27 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

381

PO369 - COMITÊS DE PREVENÇÃO DO ÓBITO INFANTIL E FETAL: 

CONTRIBUIÇÕES PARA REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL

RUOFF AB 1; ANDRADE SR 1; SCHMITT MD 1; PICCOLI T 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Catarina; 

Introdução: comitês de prevenção do óbito infantil e fetal permitem avaliar a 

qualidade da assistência à saúde prestada à gestante, ao parto e ao nascimento 

e à criança no primeiro ano de vida, para subsidiar as políticas públicas e as 

ações de intervenção1. Objetivo: descrever as contribuições em nível nacional e 

internacional das ações dos comitês de prevenção do óbito infantil e fetal. Método: 

revisão integrativa de literatura realizada nas bases PubMed, Cinahl, Scopus, 

LILACS, BDEnf e SciELO publicados em português, inglês e espanhol no período 

de 2005 a 2015 utilizando os descritores: mortalidade infantil, óbito infantil, óbito 

fetal, mortalidade fetal, mortalidade neonatal, comitê de profissionais, comissões, 

comitês consultivos. Dos 3.890 estudos encontrados, 34 corresponderam ao 

objetivo, sendo categorizados em tabelas no Microsoft Excel® e analisados. 

Resultados: entre as contribuições dos comitês em nível global, estão a alimentação 

e o uso de um banco de dados confiáveis para a vigilância e concretização de 

políticas, monitorando a mortalidade no mundo, propondo medidas universais por 

meio da avaliação das deficiências específicas de cada região e firmando parcerias 

e esforços internacionais. A articulação entre os países, e estes com os estados 

e municípios, torna possível o acompanhamento deste indicador nas diferentes 

esferas administrativas, permitindo avaliar o impacto da descentralização das ações 

de saúde. No âmbito municipal, contribuem na qualidade dos serviços de saúde, 

promovendo o diálogo com as equipes e a interlocução com 

os gestores de instituições públicas e privadas. Conclusão: 

as ações dos comitês, independentemente do âmbito em 

que atuam, desempenham papel relevante e necessário no 

alcance das metas de redução da mortalidade infantil e fetal.

PALAVRAS-CHAVE: mortalidade infantil; comitê de profissionais; políticas 

públicas
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PO371 - CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DO CENÁRIO DE SIMULAÇÃO ROBÓTICA 

SOBRE A AVALIAÇÃO CLÍNICA DA OXIGENAÇÃO E CIRCULAÇÃO DO BEBÊ 

PRÉ-TERMO

Dias DMV 1; Fonseca LMM 1; Martins JCA 2; 

1 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP; 2 - Escola Superior de 

Enfermagem de Coimbra; 

INTRODUÇÃO: A aplicação da simulação clínica é um método de aprendizagem 

eficaz para a aquisição de conhecimento, desenvolve habilidades pertinentes e 

aprimora comportamentos profissionais. OBJETIVOS: Construir e avaliar o cenário 

de simulação robótica sobre a avaliação clínica da oxigenação e circulação junto 

a especialistas. MATERIAL E MÉTODOS: Estudo descritivo e exploratório sobre 

o desenvolvimento do cenário de simulação de média-fidelidade, para tanto, 

optamos pelo método proposto por Jeffries (2007), que auxilia na criação da 

atividade de simulação robótica. RESULTADOS: Para a escolha do tema da 

simulação fizemos um levantamento na literatura para verificar a patologia que 

mais acomete os bebês pré-termos. Para avaliar os objetivos traçados na simulação 

foi desenvolvido um quadro em forma de checklist contendo os passos e o tempo 

a serem alcançados dos objetivos, e a avaliação da ação feita pelo estudante. Para 

a avaliação do cenário foram convidados um grupo de sete especialistas. Para a 

realização da simulação foram convidados dois estudantes de enfermagem. Os 

especialistas após observarem a simulação clínica, responderam o questionário em 

forma de checklist. Todas as sugestões dadas pelos especialistas foram acatadas, 

o processo de debriefing do presente estudo foi realizado logo após o fim do 

cenário. CONCLUSÕES: O desenvolvimento do cenário foi 

pensado e construído para que os estudantes vivenciassem 

uma situação real da prática clínica, a utilização do método 

de Jeffries (2007) para a construção do cenário trouxe maior 

estrutura no desenvolvimento das atividades, permitindo ao estudante refletir 

sobre suas ações, e construir um novo conhecimento gerado pela experiência 

vivenciada. 

REFERÊNCIAS: Jeffries P. Simulation in nursing education: From conceptualization 

to evolution. New York, USA: National League for Nursing, 2007.

PALAVRAS-CHAVE: Simulação; Avaliação clínica; Neonatal
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PO372 - CONSTRUÇÃO E VALIDAÇÃO DE PANFLETOS EDUCATIVOS PARA O 

CUIDADO DE BEBÊS DE 0 A 12 MESES

Prado KA 1; Irado AA 1; Santos AR 2; 

1 - Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA; 2 - FAMEMA/ UNESP; 

A Atenção Primária a Saúde é reconhecidamente um componente-chave dos 

sistemas de saúde. Dentro do amplo espectro de ações a serem desenvolvidas 

pela equipe de saúde da família encontra-se o cuidado aos bebês. No trabalho em 

equipe, todos os profissionais passam a ter responsabilidades sobre os problemas 

trazidos pelos usuários, tanto no seu planejamento como na organização da 

atenção (BRASIL, 2006). Em uma equipe com tantos profissionais, cada um 

fornecendo uma informação nova e orientando essas mães ao que compete cada 

profissão, viu-se a necessidade de elaborar e padronizar um instrumento que 

compile as orientações de cada profissional de maneira simplificada e de fácil 

entendimento. O material educativo impresso tem sido utilizado para melhorar 

o conhecimento, a satisfação, a aderência ao tratamento e o autocuidado de 

pacientes (CARVALHO, 2007). Elaboração e validação de panfletos educativos 

com orientações para pais/cuidadores sobre a estimulação do desenvolvimento 

neuropsicomotor e cuidado de bebês de 0 a 12 meses. Os instrumentos 

desenvolvidos contem ilustrações explicativas em forma de desenhos acerca do 

desenvolvimento do bebê e o cuidado com o mesmo em seu primeiro ano de vida. 

O material tem uma linguagem de fácil compreensão para tornar o uso frequente. 

Os panfletos elaborados foram submetidos a analise de juízes para a indicação de 

sugestões sobre a adequação da linguagem, dos aspectos técnicos, das imagens 

e de apresentação. Após análise dos juízes, as sugestões 

foram analisadas qualitativamente, sendo agrupados em 

áreas comuns de interesse e, as pertinentes incorporadas ao 

manual. Depois de prontos os panfletos foram distribuídos 

durante as visitas domiciliares realizadas pela equipe multiprofissional. Os 

panfletos educativos foram avaliados do ponto de vista de conteúdo e pertinência. 

Os mesmos foram considerados de conteúdo enriquecedor e esclarecedor pelos 

juízes, justificando o uso desses materiais como recurso adicional das atividades 

educativas. Os pais/cuidadores que tiveram acesso ao material também avaliaram 

como algo pertinente e importante. 

PALAVRAS-CHAVE: Bebê; Atenção Primária; Material Educativo

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Manual Técnico do 

Ministério da Saúde – Pré-natal e puerpério: Atenção Qualificada e Humanizada. 

Brasilia, DF; 2006. 

Carvalho MAP. Construção compartilhada do conhecimento: análise da produção 

de material educativo. In: Ministério da Saúde (BR). Secretaria de Gestão 

Estratégica e Participativa. Departamento de Apoio à Gestão Participativa. 

Caderno de educação popular em saúde, Brasília, DF. p. 91-101, 2007. 
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PO374 - CURSO DE GESTANTES “MAMÃE GUARAMIRIM”

Espindola, JC. 1; Sebastião, JK. 1; Moser, KL 1; Coelho, BR. 1; Coral, JS. 1; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde de Guaramirim; 

A atenção humanizada à gestante é uma preocupação constante do Ministério da 

Saúde e ações que corroboram com esse objetivo são fortemente apoiadas nas 

ações da Rede Cegonha. Pensando nisso, o NASF do município de Guaramirim, 

Santa Catarina, criou o Curso de Gestantes “Mamãe Guaramirim”, sendo realizado 

por uma equipe multidisciplinar composta por: assistente social, bombeiros, 

dentista, enfermeira, fisioterapeuta, farmacêutica, nutricionista, psicóloga, médica 

e terapeuta ocupacional. 

O objetivo é capacitar e empoderar os participantes para aumentar o controle 

sobre os determinantes de sua saúde e, assim, manter e melhorar a saúde, propiciar 

autonomia, mudanças de condições de vida e transformações de posturas, visando 

saúde e qualidade de vida tanto da gestante quanto do seu bebê. 

Os encontros são semanais, uma vez por semana, totalizando 8 dias. A cada 

encontro um profissional aborda o tema pertinente à sua área de atuação, as falas 

tem duração de até 2 horas, com intervalo para o café. As palestras acontecem 

na Secretaria de Saúde de Guaramirim, no período noturno e são dinâmicas e 

explicativas. 

De modo geral, os objetivos do projeto foram alcançados através da troca de 

saberes dos profissionais envolvidos e as práticas e dinâmicas realizadas pelos 

participantes. Houve maior assiduidade nas consultas de pré-natal nos postos de 

saúde, bem como maior procura pelos profissionais nas dificuldades durante a 

amamentação. 

Tem-se o intuito de realizar o curso em todas as unidades de 

ESF do município, buscando um maior alcance. A educação 

em saúde pode ter bons resultados se feita de forma 

humanizada e acolhedora, o indivíduo precisa se sentir parte da equipe para, 

então, colocar em prática o autocuidado, e é assim que o NASF de Guaramirim 

busca trabalhar em seus grupos.

PALAVRAS-CHAVE: gestação; amamentação; puerpério
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PO375 - DIALOGANDO SOBRE CRENÇAS E MITOS DA ALIMENTAÇÃO NA 

GESTAÇÃO E PUERPÉRIO: RELATO DE UMA ESTRATÉGIA LÚDICA, EM PALMAS-

TO.

Cornelio TF 1; Henrique ULR 1; Sales GS 1; Solino FG 1; Menten KMG 2; Souza KC 1; 

1 - Fundação Escola de Saúde Pública de Palmas.; 2 - Fundação Escola de Saúde 

Pública de Palmas. ; 

Introdução: A gestação e o puerpério são períodos cercados pelas crenças 

populares. Neste contexto, os hábitos alimentares no que diz respeito aos 

cuidados com o desenvolvimento do bebê, a prática do aleitamento materno 

e a recuperação pós-parto são ricos de significação cultural. Objetivo: Relatar 

atividade realizada em um grupo de gestantes de um Centro de Saúde da Família 

e Comunidade de Palmas, Tocantins, com enfoque lúdico nas crenças e mitos da 

alimentação durante a gravidez e puerpério. Descrição metodológica: Relato de 

uma experiência, desenvolvida por residentes lotados no Núcleo de Apoio à Saúde 

da Família e Equipe de Saúde da Família. A ação foi desenvolvida em novembro de 

2015, contando com a participação de 12 gestantes e da equipe multiprofissional. 

Utilizou-se balões enumerados contendo papéis com frases sobre a alimentação, 

fixados em um painel. Cada participante estourava um balão, lia a frase e em 

seguida, discorria sobre a mesma e sua designação cultural e familiar, formando 

uma roda de conversa. Resultados: As participantes levantaram colocações 

repassadas por pais, avós e vizinhos, assim, muito se pode aprender sobre a 

cultura local. Além de proporcionar uma conversa agradável e esclarecedora 

quanto à alimentação, surgiu a abertura para dialogar outras questões de saúde 

ressaltadas na gestação. Conclusão: É importante que as 

ações de saúde levem em consideração as características 

e hábitos culturais, proporcionando maior aproximação 

da ciência com a sabedoria popular. Baseando-se em um 

diálogo pautado na escuta, no estreitamento de vínculos e no protagonismo, para 

a construção e disseminação de conhecimento e aspectos de cuidado durante a 

gestação e no pós-parto.

PALAVRAS-CHAVE: Gestantes; Educação em Saúde; Educação Alimentar e 

Nutricional

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1-Baião MR, Deslandes SF. Alimentação na gestação e puerpério. Rev. Nutr., 

Campinas, 2006; 19 (1): 245-253. 

2-Rigo K. Alimentação da puérpera: Crenças, mitos e verdades. Seminário 

Científico de Nutrição, 2009; 1(1). 
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PO376 - DIFICULDADES ENCONTRADAS PELOS COMITÊS DE PREVENÇÃO DE 

ÓBITO INFANTIL E FETAL NA CONCRETIZAÇÃO DE SUAS AÇÕES

RUOFF AB 1; ANDRADE SR 1; SCHMITT MD 1; PICCOLI T 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Catarina; 

Introdução: os determinantes sociais precisam ser considerados na formulação 

de políticas públicas e na melhoria da saúde materno-infantis1. Os comitês de 

prevenção do óbito infantil e fetal contribuem monitorando os óbitos infantis e 

fetais e propondo intervenções para redução da mortalidade2. Objetivo: descrever 

as dificuldades encontradas pelos comitês de prevenção de óbito infantil e 

fetal na concretização de suas ações. Método: revisão integrativa de literatura 

publicada no período de 2005 a 2015 nas bases PubMed, Cinahl, Scopus, LILACS, 

BDEnf e SciELO nos idiomas português, inglês e espanhol. Dos 3.890 estudos, 34 

corresponderam ao objetivo, que foram categorizados em tabelas do Microsoft 

Excel® e analisados. Resultados: os comitês internacionais e nacionais encontram 

deficiência dos registros fidedignos de nascimento e óbito infantil e fetal. Há 

necessidade de investimento em monitoramento e vigilância dos óbitos, na 

padronização das estatísticas vitais e descentralização do sistema de comunicação. 

Reuniões esparsas, fichas não padronizadas e inexistência de critérios de seleção 

dos óbitos para análise constituem deficiências operacionais. A disponibilidade 

de recursos humanos e materiais tem influência no funcionamento do colegiado 

em âmbito regional, estadual e municipal. Nos municípios brasileiros destacam-

se a incompatibilidade entre as informações dos prontuários e a lentidão no 

processo de entrevista com familiares e investigação do óbito. Conclusões: as 

principais dificuldades encontradas pelos comitês em todos 

os âmbitos estão relacionadas à qualidade das informações 

e com o apoio interinstitucional e multiprofissional.

PALAVRAS-CHAVE: mortalidade infantil; comitê de profissionais; políticas 

públicas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.Barros GA, Lima PCM, Mata MS. Análise dos 

determinantes sociais dos anos potenciais de vida perdidos no estado do Rio 

Grande do norte. Revista Ciência Plural [Internet]. 2015 Dez [citou 2016 Mai 19]; 

1(3):14-25. 

2. Ministério da Saúde (BR). Manual de vigilância do óbito infantil e fetal e do 

Comitê de Prevenção do Óbito Infantil e Fetal [Internet]. Brasília: Ministério da 

Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde; 2009 [citou 2015 Nov 3]. 
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PO377 - DOAR VIDA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UMA RODA DE CONVERSA.

SILVA, MER 1; WOLF, L 1; MACEDO, VC 1; 

1 - HOSPITAL BEATRIZ RAMOS; 

Consideramos os benefícios do leite materno e a importância da doação deste 

para crianças recém-nascidas prematuras, de baixo peso ou hospitalizadas em 

Unidades de Tratamento Intensivo (UTI) Neonatal na Regional do Médio Vale do 

Itajaí/ SC de suma importância para o bom desenvolvimento da criança internada 

nesses estabelecimentos. Um fator limitante para a doação de Leite Humana 

é a falta de informação e orientações sobre doação de leite humano, por esse 

motivo o Hospital Beatriz Ramos de Indaial /SC proveu uma roda de conversa 

dentro do alojamento conjunto com objetivo de atuar de maneira educativa a fim 

de contribuir para a redução da mortalidade neonatal. O objetivo do presente 

trabalho é de relatar a experiência da roda de conversa com a temática “Doar 

vida”. Métodos: participaram da roda de conversa aproximadamente 11 mulheres: 

doadoras, puérperas, profissionais e gestantes. O encontro teve três etapas: 

Apresentação dos participantes; Demonstração da ordenha manual e todos 

os procedimentos para a doação de leite (demonstração prática); Relato de 

experiência das mães doadoras. Todo encontro foi mediado por uma metodologia 

dialógica, na qual foram realizadas problematizações sobre a amamentação e a 

doação de Leite Humano, na qual os participantes refletiram criticamente sobre 

os aspectos abordados, este processo de ensino e aprendizagem teve o intuito de 

proporcionar a construção de conhecimento de maneira autônoma. Resultados: A 

roda de conversa possibilitou a identificação das dificuldades e fatores limitantes 

para a doação de leite Humano, sensibilização das puérperas 

internadas no alojamento conjunto e gestantes a se tornarem 

doadoras. Outros elementos que permearam a conversa foi 

o uso de chupeta, bicos, concha mamaria, mamadeira e 

introdução de alimentos. Conclusões: as participantes relataram ter “vontade” de 

tornar-se doadora de leite, as doadoras referem não haver nenhuma dificuldade 

para ser doadoras e demonstram estar bastante feliz por poder auxiliar na causa.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Conhecimento

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: GALISA, M. S.; NEVES, L. S.; Mattar, M. J. G. 

Doação de leite humano: dificuldades e fatores limitantes. O Mundo da Saúde, 

São Paulo, v. 2, n. 35, p.156-161, jan. 2011. 

GALVÃO, M. T. G.; VASCONCELOS, S. G.; PAIVA, S. de S. Mulheres Doadoras 

de Leite Humano. Acta Paul Enferm, São Paulo, v. 2, n. 19, p.157-61, jul. 2006. 

Disponível em: . Acesso em: 01 ago. 2016. 

ALENCAR, L. C. E.de; SEIDL, E. M. F. Doação de leite humano: experiência de 

mulheres doadoras. Rev. Saúde Pública, São Paulo , v. 43, n. 1, p. 70-77, fev. 2009. 

Disponívelem: . Acesso em 02 ago. 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

388

PO378 - EAAB - ESTRATÉGIA AMAMENTA ALIMENTA BRASIL CONSOLIDANDO 

AÇÕES DE PROTEÇÃO A SAÚDE DA CRIANÇA.

Silva LMC 1; Silva MSA 1; Silva MRL 1; Reis MS 1; Guzzo ACA 1; 

1 - SESPA; 

INTRODUÇÃO: A integração de duas estratégias importantes do Ministério da 

Saúde: a Rede Amamenta Brasil e a Estratégia Nacional para a Alimentação 

Complementar Saudável (ENPACS), resulta no ano de 2012 na Estratégia 

Amamenta e Alimenta Brasil - EAAB, que tem como compromisso a formação 

de recursos humanos e qualificação do processo de trabalho dos profissionais da 

atenção básica com o intuito de reforçar e incentivar a promoção do aleitamento 

materno e da alimentação saudável para crianças menores de dois anos no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)¹. OBJETIVOS: Demonstrar a trajetória 

do processo de formação de tutores na atenção básica na EAAB no período 

de 2012 a 2016 do estado do Pará. MÉTODO: Busca de dados nos relatórios de 

campo dos facilitadores de EAAB no estado do Pará. RESULTADOS: Quantidade 

de municípios e profissionais que participaram do processo de formação: Ano 

2012: formação pelo Ministério de 2 tutores nacionais no estado do Pará. Sobre 

a multiplicação da estratégia EAAB no estado do Pará: Ano 2013 - 58 municípios 

e 111 tutores formados; Ano de 2014: 31 municípios e 63 tutores formados; 

Ano de 2015: 29 municípios e 84 tutores formados. Totalizando 258 tutores 

formados em 118 municípios do Estado do Pará, sendo o segundo Estado que 

mais formou tutores no país. Em 2016, foram certificadas, 05 (cinco) unidades 

de saúde pelo Ministério da Saúde e 03 estão em processo para certificação. 

CONCLUSÃO: Os resultados apontam um desempenho do 

estado na qualificação e aprimoramento das competências 

e habilidades dos profissionais de saúde nas atividades de 

rotina das Unidades Básicas de Saúde quanto as ações de 

promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável 

para crianças menores de 2 anos de idade no Estado do Pará.

PALAVRAS-CHAVE: Estratégia amamenta alimenta Brasil; processo de formação; 

profissionais de saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Departamento de Ações Programáticas e 

Estratégicas, Secretaria de Atenção à Saúde, Ministério da Saúde. II pesquisa de 

prevalência de aleitamento materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal. 

Brasília: Ministério da Saúde; 2009. (Série C, Projetos, Programas e Relatórios). 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Cadernos de atenção básica. Saúde da criança: 

aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: Ministério da Saúde, 

2015. 

3. Brasil. Ministério da Saúde. Observatório de recursos humanos em saúde no 

Brasil: 

4. Brusilovscky, S. Treinamento mental: um método para um enfoque à educação 

de adultos. In: Brasil. Ministério da Saúde. Capacitação pedagógica para instrutor/

supervisor: área da saúde. Brasília; 1989. p. 22-26. 
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PO379 - ECOGRAFIA ECOLÓGIA: PINTANDO O FUTURO

Borda, D. D 1; Enriquez, A.K 1; Farhat, E. M. P 1; Viana, S. B. P 1; Rangel, R. C. T 1; 

1 - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - UNIVALI; 

Introdução: A Rede Cegonha é uma estratégia inovadora do Ministério da Saúde 

(MS) que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres 

o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao 

parto e ao puerpério, bem como às crianças o direito ao nascimento seguro e 

ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. Ao propor Rede de Atenção ao 

Pré-Natal e Puerpério no município de Balneário Camboriú, busca-se contribuir 

para o planejamento das ações a serem realizadas pelas Equipes de Estratégia 

de Saúde da Família (ESF). Objetivo: Implantar a Rede Cegonha em Balneário 

Camboriú oferecendo um acompanhamento mais humanizado durante o pré-

natal, possibilitando uma aproximação mais forte entre a gestante, seus familiares 

e a Unidade Básica de Saúde (UBS). Metodologia: Os enfermeiros das (ESF), 

juntamente com os acadêmicos do PET/Rede Cegonha, participaram de uma 

educação em saúde sobre ecográfica ecológica e boas práticas de parto. Foram 

convidadas duas gestantes para participarem do momento, foi realizada uma 

técnica de relaxamento seguido de breve exposição sobre a ecografia ecológica 

– desenho realizado no abdômen gravídico, que representa como o bebê está 

posicionado, juntamente com os órgãos relacionados à gestação (útero, placenta, 

membranas que envolvem o bebê, líquido amniótico e cordão umbilical). Os 

profissionais realizaram o exame físico abdominal (palpação obstétrica, verificação 

de altura uterina, manobra de Leopold, ausculta dos batimentos cardio fetais, 

ausculta do cordão umbilical e da placenta). Resultados: 

A prática da ecográfica ecológica tem sido reproduzida 

nos grupos de gestantes das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS). A ecográfica é realizada em gestantes a partir de 28 

semanas. Durante a pintura no abdômen os pais ou acompanhantes da gestante 

participam do momento. Conclusão: Conclui-se que com a implantação de ações 

simples como a ecografia ecológica, realizada dentro da Rede Cegonha, as 

equipes das unidades estabelecem uma relação mais humanizada. 

PALAVRAS-CHAVE: HUMANIZAÇÃO; PARTO HUMANIZADO; ENFERMAGEM

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Universidade 

Estadual do Ceará. Cadernos HumanizaSUS: Humanização do Parto e Nascimento. 

1 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. p. 465. vol. 4. 
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PO380 - EDUCAÇÃO EM SAÚDE: DESVENDANDO MITOS E VERDADES SOBRE 

OS CUIDADOS COM BEBÊ PREMATURO EM UMA UNIDADE CANGURU

Gubert FA 1; Lima DRC 1; Feitosa MR 1; Diógenes MS 1; Menezes ARB 1; Gomes CG 1; 

1 - Universidade Federal do Ceará; 

Introdução:O grande número de nascimento de prematuros é um problema de 

saúde publica no Brasil e no mundo1. Frente a esse cenário em 2004 o Brasil 

firmou o “Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal” com objetivo 

de melhorar a qualidade de vida das mulheres e das crianças2, fazendo-se então 

necessário intensificar as ações de capacitação dos profissionais de saúde, bem 

como promover o empoderamento e autoeficácia das mães de prematuros. 

Objetivo: Este estudo teve como objetivo estimular o aprendizado a partir da 

promoção da saúde sobre os mitos e verdades da amamentação e cuidados ao 

recém-nascido. Métodos: Relato de experiência de oficinas com o uso da técnica 

do repolho, sobre os mitos e verdades junto às mães de prematuros. Foram 

elaboradas frases verdadeiras e falsas sobre o aleitamento materno, cuidados 

com o coto umbilical, higiene, uso de medicamentos e choro. As frases foram 

impressas em folha enroladas de forma aleatória formando um “repolho” de 

papel. As mães eram dispostas em roda de conversa e enquanto uma voluntária 

tocava uma música o repolho era passado de mão em mão e no momento em 

que o som parava a puérpera retirava uma folha e respondia a afirmação se 

era mito ou verdade. Resultados: No decorrer da oficina as mães respondiam 

as perguntas e independente da resposta todas participavam nesse momento, 

discutindo, e assim tinham a oportunidade de esclarecer suas dúvidas e expor suas 

experiências. Muitas mães demonstravam sentimentos de 

superação e enfretamento frente às necessidades dos seus 

filhos prematuros e do apoio recebido pelos profissionais 

e familiares nesse momento. Conclusão: Podemos concluir 

que as oficinas por meio de diferentes estratégias educativas revelam com 

êxito o envolvimento das mães promovendo através da educação em saúde o 

empoderamento do cuidado, principalmente após a alta hospitalar.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Educação em saúde; Prematuridade

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- Spehar MC, Seidl EMF. Percepções Maternas 

no Método Canguru: Contato Pele a Pele, Amamentação eAutoeficácia. Psicol. 

estud. [Internet]. 2013 [citado 2016 ago.11];18(4):647-656. http://www.scielo.br/

pdf/pe/v18n4/07.pdf. 

2- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção à saúde do recém-nascido: guia para 

os profissionais de saúde / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. – Brasília : Ministério da 

Saúde, 2011. 4 v. : il. – (Série A. Normas e Manuais Técnicas) 
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PO381 - ENCONTRO CASAL GRÁVIDO: AMAMENTAÇÃO E PARTERNIDADE 

RESPONSÁVEL

SANTOS, CR. 1; GONZALEZ, AMSR 1; TABORDA, L 1; 

1 - Hospital Sofia Feldman; 

Trata-se de um relato de experiência a partir das vivências de uma equipe 

multidisciplinar durante o Encontro Casal Grávido, um mini-curso, que acontece no 

Hospital Sofia Feldman (HSF), Belo Horizonte, Minas Gerais. Para o encontro utilizou-

se a metodologia Roda de Conversa(1), na qual os sujeitos envolvidos tiveram a 

oportunidade de refletir sobre a temática do parto, nascimento, amamentação e 

paternidade responsável. Neste encontro, objetivou-se ensinar as boas práticas do 

parto, nascimento e amamentação, bem como encorajar a participação paterna 

durante todo o processo. O encontro vem sendo desenvolvido no HSF desde de 

abril de 2015, mensalmente, na qual foram atendidos, até o momento, cerca de 

450 casais(2,3). Conclui-se que os profissionais devem encorajar a participação 

do pai e da família para as boas práticas do parto, nascimento e amamentação. 

Além de empoderar a mulher, o companheiro e a família, promovendo a emoção 

de vivenciar uma experiência única durante o nascer, favorecendo o contato pele 

a pele e amamentação na primeira hora de vida.

PALAVRAS-CHAVE: casal grávidico; paternidade responsável; amamentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Silveira LMB da. O casal grávido: disposições 

e dilemas da parceria igualitária. Mana [Internet]. 2008 

Oct;14(2):604–7. 

2. Tavares MS. Roda de Conversa entre mulheres: denúncias 

sobre a Lei Maria da Penha e descrença na justiça. Rev Estud Fem [Internet]. 2015 

Aug;23(2):547–59. 

3. Prado CVC, Fabbro MRC, Ferreira GI. EARLY WEANING FROM BREASTFEEDING 

FROM MOTHERS’ PERSPECTIVE: A DIALOGICAL APPROACH. Texto Context - 

Enferm [Internet]. 2016;25(2). 
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PO382 - ESTRATÉGIAS DE COMBATE AS FRAGILIDADES DA AMAMENTAÇÃO

FERNANDES RC 1; Katz M 1; Arcain JR 1; Sobral MG 1; Opuszka EK 1; Gresolle GP 1; 

1 - Universidade Federal do Paraná; 

Introdução 

O aleitamento materno (AM) sofre influencias de diversos fatores ambientais, 

sociais, econômicos, emocionais e culturais. No Brasil, estima-se que os lactentes 

recebam 54,1 dias de aleitamento exclusivo ao seio e de AM 341,6 dias (PENNA, 

CARINHANHA, RODRIGUES, 2006; BRASIL, 2009) 

Objetivos 

Promoção, proteção, apoio e recuperação ao aleitamento materno. 

Metodologia 

Em uma unidade de saúde no Paraná, reorganizou-se o serviço a fim de promover, 

proteger, apoiar e recuperar o aleitamento materno (AM). Durante a vinculação 

mulher ao pré-natal ocorre acolhimento da mulher a equipe multiprofissional 

composta por nutricionistas, cirurgiãs dentistas e enfermeiras. A mulher é 

convidada a participar de grupo de apoio a gestante denominada “Oficina de 

Gestante”. Neste grupo é realizada abordagem multiprofissional e envolvendo 

temas como tipos de parto, cuidados com bebê, beleza e cuidados pessoais, 

amamentação, saúde bucal da gestante e etc. No puerpério, a gestante recebe 

visita domiciliar de um membro da equipe com propósito de acompanhar uma 

mamada, dialogar sobre cuidados pós partos, cuidados com o bebê e outras 

demandas que surgirem. 

Resultados 

Oliveira et al., em 2015 após pesquisa qualitativa, constatou 

na população estudada, que os principais motivos para 

abandono do aleitamento materno exclusivo são: banalização 

das angustias maternas, déficit de conhecimento sobre leite 

materno, interferências familiares, baixa secreção de leite, volta da mulher ao 

trabalho e queixa de leite fraco. Com a ação da equipe multiprofissional pode 

se perceber maior adesão da família à puericultura, menor taxa de abandono do 

aleitamento materno exclusivo na unidade de 48,3% em março 2015 para 56% 

junho 2016. 

Conclusões 

O aleitamento materno tem importante relevância no combate à fome extrema 

e desnutrição, consequentemente reduzindo a mortalidade infantil. (saúde 

da criança: aleitamento materno e alimentação complementar 2015). Ações 

multiprofissionais são importante na promoção, proteção, apoio e recuperação 

ao aleitamento materno. 

PALAVRAS-CHAVE: Pré - natal; Puerpério; Aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Lucia Helena Garcia Penna Joana Iabrudi 

Carinhanha Raquel Fonseca Rodrigues. A mulher no pós-parto domiciliar: uma 

investigação sobre essa vivência. Esc. Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 10, n. 3, p. 448-

455, dez. 2006. Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ean/v10n3/v10n3a13.pdf 

Carolina Sampaio Oliveira, Fátima Aparecida Iocca, Mona Lisa Rezende Carrijo, 

Rodrine de Almeida Teixeira Mattos Garcia Amamentação e as intercorrências 

que contribuem para o desmame precoce. Rev Gaúcha Enferm. 2015;36(esp): 16-

23. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rgenf/v36nspe/0102-6933-rgenf-36-

spe-0016.pdf 

BRASIL. II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais 

Brasileiras e Distrito Federal / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. – 

Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 
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PO383 - ESTUDO DAS QUEIXAS OTONEUROLÓGICAS E DOS NÍVEIS HORMONAIS 

EM GESTANTES

Garcia CLTF 1; Scharlach RC 2; Morais Júnior SLA 1; 

1 - Universidade Anhanguera de São Paulo; 2 - Universidade Federal de Santa 

Catarina; 

Introdução: A elevada incidência de queixas e distúrbios do sistema vestibular 

na população em geral se deve em grande parte a hipersensibilidade do sistema 

vestibular e a problemas em outros órgãos ou sistemas como: hormonal, 

metabólico, cervical, circulatório ou psicológico. Em indivíduos do gênero feminino, 

as alterações dos hormônios esteróides (estrógeno e progesterona) responsáveis 

pelo ciclo ovariano, podem causar complicações, dentre elas as alterações 

vestibulares. Objetivo: apresentar um estudo sobre as queixas otoneurológicas em 

gestantes, associando-as com as variações hormonais do estrógeno, progesterona 

e da gonadotrofina coriônica humana (hCG). Método: Tratou-se de um estudo 

transversal do tipo descritivo e analítico. Resultados: A pesquisa foi realizada com 

gestantes atendidas pela Rede Básica de Saúde. A amostra foi composta por 20 

gestantes com idade entre 18 e 40 anos, com média etária de 27,3 anos. O tempo 

de gestação, no momento da pesquisa, variou de 12 a 26 semanas, com média 

de 20,65 semanas, sendo que 19 mulheres (95%) encontravam-se no segundo 

trimestre de gestação. A queixa auditiva mais frequente durante o período 

estudado foi a hipersensibilidade a sons (30%), seguida da presença do zumbido 

(20% da amostra). Quanto às queixas vestibulares e sintomas relacionados, às 

mais freqüentes foram náusea, vômito, cefaleia e distúrbios do sono, presentes 

em 95%, 80%, 70% e 60% da amostra, respectivamente. 

O número de gestantes que apresentaram queixa de 

tontura 11 (55%) durante a gestação foi significativamente 

maior (p=0,008) do que no período anterior à gestação. 

Conslusão: Não houve diferença significante nas taxas hormonais de estradiol, 

progesterona e hCG entre o grupo de gestantes com e sem queixas de tontura, 

zumbido e hipersensibilidade a sons, portanto, não foram associadas as queixas 

com alterações hormonais no grupo investigado. Sugere-se mais estudos neste 

contexto, preferencialmente com um grupo maior de gestantes. 

PALAVRAS-CHAVE: Audição; Equilibrio postural; Gestação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Laugel GR, Dengerink HA, Wright JW. 

Ovarian steroid and vasoconstrictor effects on cochlear blood flow. Hear Res, v. 

31, p. 245-52, 1887. 
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durante a gestação. Braz J Otorhinolaryngol. v.76, n. 1, p. 20-33, 2010. 
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vestibular em mulheres que utilizam o método contraceptivo hormonal oral. Rev 

Bras Otorrinolaringol, v.72, n.3, p. 350-4, jun. 2006. 
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PO384 - EXPERIÊNCIAS NÃO EXITOSAS NA GESTAÇÃO, PARTO E PÓS-PARTO 

E A MATERNIDADE

Fabbro MRC 1; Oliveira VR 2; 

1 - Departamento de Enfermagem/Universidade Federal de São Carlos; 2 - 

Departamento de Enfermagem/Universidade Federal de São Carlos ; 

O período gravídico-puerperal marca a vida da mulher e família. A identidade 

materna pode ser ameaçada pelas dificuldades na aceitação da experiência do 

parto e por se sentir incapaz de desempenhar seu papel como mãe. O nascimento 

de um filho pode alterar a dinâmica familiar gerando medo, angústia e insegurança 

e tornando a mãe dependente de cuidados. Para compreender este fenômeno, foi 

dialogado com seis mulheres que consideraram suas experiências na gestação 

e/ou parto e/ou pós-parto insatisfatórias. Optou-se pela abordagem qualitativa 

e pela Metodologia Comunicativa Crítica, na qual o pesquisador e participante 

dialogam e argumentam para chegar a um consenso. Os resultados apontam que, 

alguns elementos facilitadores foram: apoio familiar na gestação e pós-parto; 

apoio físico e emocional do acompanhante e profissionais no parto; a influência 

positiva da mãe e contato imediato com o bebê. Os elementos dificultadores 

que marcaram como experiência insatisfatória foram: falta de informação e 

privacidade no parto, dificuldades com a amamentação; afastamento da mãe-

bebê e difícil recuperação no pós-parto; sensação de abandono na assistência ao 

parto e incertezas na capacidade de torna-se mãe. Concluímos que, na gestação 

e parto falta de diálogo, falta de privacidade e sentimentos de abandono pelos 

profissionais geraram medo, ansiedade e insegurança. O afastamento da mãe-

bebê e as dificuldades com a amamentação e recuperação 

no pós-parto colocaram inseguranças na capacidade de 

torna-se mãe. Contudo, o contato imediato com o bebê e 

o apoio físico e emocional da família e dos profissionais no 

período gravídico-puerperal foi importante para a superação das dificuldades. 

Faz-se necessário não apenas aprimorar os procedimentos técnicos, mas 

também iniciativas humanizadas que considerem as mulheres como sujeitas 

de necessidades, desejos e emoções singulares, permitindo a verbalização de 

sentimentos de ameaça à identidade materna, por não conseguir o parto e a 

amamentação que desejavam, fundamentais para o restabelecimento emocional 

da mulher.

PALAVRAS-CHAVE: parto; período pós-parto; maternidade
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de Saúde Pública, Universidade de São Paulo; 2012. 

Silva LM, Barbieri M, Fustinoni SM. Vivenciando a experiência da parturição em 
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PO385 - FATORES INTERVENIENTES NA ALIMENTAÇÃO DE CRIANÇAS 

EXPOSTAS AO HIV: UMA REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA

Bick MA 1; Paula CC 1; Padoin SMM 1; Ribeiro, PL 1; Ferreira T 1; Quadros JS 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: A transmissão vertical do HIV pode ocorrer durante a gestação, 

durante o trabalho de parto, e no pós-parto por meio de cada exposição ao 

aleitamento materno. Enquanto o leite materno traz o risco de transmissão do HIV, 

não amamentar pode acarretar riscos significativos para a saúde da criança, como 

o aumento da morbimortalidade infantil, incluindo a subnutrição. Objetivo: Avaliar 

as evidências disponíveis em artigos científicos acerca dos fatores intervenientes 

na alimentação de crianças verticalmente expostas ao HIV.  Metodologia: Trata-

se de uma revisão integrativa da literatura, realizada nas bases de dados LILACS, 

PubMed e Scopus, em janeiro de 2016. Resultados: Os 29 estudos primários 

evidenciaram os fatores que interferem na alimentação dessas crianças. No plano 

individual os sentimentos de culpa e dor por não fornecer os benefícios do leite 

materno, o desejo de amamentar, crenças pessoais e dificuldades práticas no 

preparo de fórmula láctea infantil. No plano social as condições socioeconomicas, o 

suporte social da família e o preconceito enfrentado. E no plano político a estrutura 

e organização dos serviços de saúde, o fornecimento da fórmula láctea infantil, 

a forma como são realizadas as orientações, a empatia e ética dos profissionais 

do serviço que às atendem. Conclusão: Os fatores que interferem na alimentação 

de crianças verticalmente expostas podem estar associados ou independentes 

entre si. Para que sejam reduzidos os riscos de nutrição inadequada e doenças 

associadas, são necessárias ações que identifiquem e 

minimizem esses fatores, de modo a garantir a promoção 

de saúde e redução da morbimortalidade infantil. 

PALAVRAS-CHAVE: HIV; Transmissão de Doença Infecciosa, Vertical; Alimentação 

Artificial
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PO386 - FATORES QUE INFLUENCIAM NA ESCOLHA DO TIPO DE PARTO: 

ESTUDO COM GESTANTES ATENDIDAS EM UM HOSPITAL PAULISTA

Oliveira, M.C. 1; Ruela, L.O. 2; Ferreira, L.G. 3; Teixeira, L.G. 4; 

1 - Graduada pela Universidade Federal de Lavras - UFLA; 2 - Universidade Federal 

de Alfenas; 3 - Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Lavras - UFLA; 

4 - Departamento de Nutrição - Universidade Federal de Lavras (UFLA); 

Introdução: O Brasil é hoje o país recordista mundial no número de cesarianas. 

Aproximadamente 54% dos partos na rede pública são operatórios1, chegando 

a 90% no setor privado2. Os fatores que determinam essas taxas sofrem 

influências socioculturais e institucionais e têm complicações e consequências 

relevantes para os atores envolvidos nesse processo3,4. Objetivo: Verificar, do 

ponto de vista da gestante, quais os fatores que influenciam na escolha do tipo 

de parto. Descrição Metodológica: estudo descritivo, com abordagem quanti-

qualitativo, do tipo exploratório, intencional com corte transversal. A amostra 

incluiu 201 gestantes atendidas em, um hospital do município de Jacareí/SP. A 

coleta de dados ocorreu entre janeiro e fevereiro de 2015 por meio da aplicação 

de um questionário semiestruturado, após assinatura do TCLE. Os dados foram 

analisados por estatística descritiva. A pesquisa teve parecer favorável (CAAE 

42348115.4.0000.5148) do COEP UFLA/MG. Resultados: Durante a gestação, a 

mulher experimenta diversas mudanças, as quais acabam por influenciar na 

escolha do tipo de parto. Fatores considerados favoráveis para a escolha do tipo de 

parto: atitude do marido durante a gestação(42,8%), a família (45,3%), confiança 

no médico (45,3%), assistência hospitalar (45,8%) e equipe de enfermagem 

(41,8%). Os fatores desfavoráveis foram: preparo físico 

(77,1%). Conclusão: Os fatores que influenciam na escolha 

do tipo de parto são diversos. Desse modo, uma assistência 

qualificada durante o pré-natal torna-se crucial para que a 

gestante seja a protagonista dessa escolha, sofrendo o mínimo de influencias de 

fatores de seu cotidiano. 

PALAVRAS-CHAVE: Parto normal; Pré-natal; Gestante

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1-Agência Nacional de Saúde Suplementar. O 

modelo de atenção obstétrica no setor de Saúde Suplementar no Brasil: cenários 

e perspectivas. Rio de Janeiro; 2008 p 63-67. Ministério da Saúde. 

2-BRASIL. Ministério da Saúde. Nascer no Brasil. Sumário Executivo Temático 

da Pesquisa. Inquérito Nacional sobre Parto e Nascimento. 2014. Disponível 

em:< http://www.ensp.fiocruz.br/portalensp/informe/site/arquivos/anexos/

nascerweb.pdf>. 

3-Secretária de Políticas de Saúde. Parto, aborto e puerpério: assistência 

humanizada à mulher. Brasília: Ministério da Saúde; 2001 p. 39-70. 

4-BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. Área Técnica 

de Saúde da Mulher. Parto, aborto e puerpério: assistência humanizada à mulher. 

Brasília (DF), p. 33-7, 2001. Disponível em:< http://bvsms.saude.gov.br/bvs/

publicacoes/cd04_13.pdf>. 
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PO387 - FATORES RELACIONADOS AO DESMAME PRECOCE EM JOÃO PESSOA-

PB: MOTIVOS APRESENTADOS PELAS MÃES

Mendes SC 1; Vianna RPT 1; 

1 - Universidade Federal da Paraíba; 

A amamentação é um ato permeado de mitos, crenças e valores repassados de 

geração em geração, fortemente influenciado pelo contexto histórico em que a 

mãe está inserida, como pelo seu meio social, sendo este determinante na decisão 

e amamentar. O objetivo deste estudo foi analisar os fatores determinantes 

no desmame apresentados pelas mães, numa coorte de recém-nascidos 

acompanhados até o segundo ano de vida, recrutados na internação para parto 

em duas maternidades públicas de João Pessoa-PB. A fase inicial contou com 

380 mães em 2013, e a final, em 2015, com 103 binômios mãe-bebê. Os motivos 

apresentados foram categorizados de duas maneiras: Motivos do Bebê, e Motivos 

da mãe. Dentre os do bebê, foram listados os seguintes e suas prevalências: 

rejeição/perda de interesse no leite materno (35%), aceitação de outros alimentos 

levando à interrupção do AM (3,8%), criança chorava (2,5%) e cirurgia (1,3%). 

Já em relação aos motivos das mães, estes foram agrupados em: leite secou/

fraco/pouco (20%), nova gravidez (10%), trabalho/estudo (10%), opção pessoal 

(7%), dor/ferimento das mamas (6,3%) e medicamentos/cirurgia (3,8%). A alta 

prevalência (20%) da afirmação de ‘’leite fraco’’ destaca a noção errônea de 

hipogalactia socialmente construída, principalmente pela indústria e enraizada na 

nossa cultura até hoje, destacada por diversos autores 4, associando-se também 

a perda de interesse do bebê (35%) uma vez que por achar o leite “fraco”, as 

mães oferecem outros alimentos, conduzindo desta 

maneira ao desmame de forma inoportuna e inadequada. 

Os demais motivos enfatizam a relação da amamentação 

com o ambiente, família, fatores econômicos e condições 

de saúde, sendo estes determinantes no sucesso ou insucesso desta prática. 

Torna-se fundamental o apoio do profissional de saúde, trabalhando em defesa 

do aleitamento materno e educando sobre a amamentação, sempre observando 

a realidade local e tornando as ações de saúde condizentes com as necessidades 

da mãe em lactação.

PALAVRAS-CHAVE: determinantes; amamentação; desmame

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Marques ESC, Rosângela MM, Magalhães KA, 

Santana LFR, Gomes AP, Siqueira-Batista R. A influência da rede social da nutriz 

no aleitamento materno: o papel estratégico dos familiares e dos profissionais de 

saúde. Ciênc. saúde col. 2010. 15(1):1391-1400. 

2. Oliveira CS, Iocca FA, Carrijo MLR, Garcia RATM. Amamentação e as 

intercorrências que contribuem para o desmame precoce. Rev. Gaúcha Enferm. 

[Internet]. 2015. 36:16-23. 

3. Sanches MTC. Manejo clínico das disfunções orais na amamentação. J. Pediatr. 

2004. 80(5): 155-162. 

4. Rocci E, Fernandes RAQ. Dificuldades no aleitamento materno e influência no 

desmame precoce. Rev Bras Enferm. 2014. 67(1):22-7. 
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PO388 - FORMANDO ENFERMEIROS NA MATERNIDADE: UM RELATO DE 

EXPERIÊNCIA

Marocco KC 1; FABRIZZIO GC 2; 

1 - Sociedade Beneficente Frei Bruno; 2 - Programa de Residência Multiprofissional 

da Secretária Municipal de Saúde do município de Florianópolis/SC, vinculado a 

Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); 

Introdução: A graduação em enfermagem é o período que possibilita a preparação 

do acadêmico de enfermagem para a atuação como enfermeiro, desenvolvendo 

habilidades e competências inerentes a profissão de enfermagem. Durante esse 

período o acadêmico perpassa pela Rede de Atenção a Saúde em seus diferentes 

níveis de atuação, bem como por especialidades que envolvem o cuidado a 

todas as faixas etárias da população, um exemplo de especialidade é a saúde 

materno e infantil. Objetivo: Relatar a experiência do estágio supervisionado de 

duas acadêmicas de enfermagem para a formação do profissional enfermeiro. 

Método: Foi realizado estágio curricular supervisionado II, por duas acadêmicas 

de enfermagem, no último ano da graduação, em uma maternidade de um 

Hospital Regional do Oeste do Estado de Santa Catarina, realizando plantão de 

6 horas, em 5 dias da semana, por 4 meses. Resultados: Durante esse período, 

foram desenvolvidas atividades de responsabilidade do enfermeiro, através da 

atuação direta na assistência, no ensino, na pesquisa e na administração, tendo 

como destaque à formação do enfermeiro na promoção da saúde da mulher e 

da criança, em alojamento conjunto, no seu contexto social e familiar. Com ações 

voltadas para a educação em saúde, e orientação do trinômio, pai – mãe – bebê, 

com temas relacionados a amamentação, aos cuidados 

com a puérpera e recém nascido. Conclusão: A formação 

em enfermagem tem caráter amplo, tendo a maternidade 

como uma das especialidades de atuação do enfermeiro, 

ambiente esse que propicia a formação e capacitação desse profissional para 

a atuação após a sua formação. A experiência de realização do estágio final na 

maternidade possibilita o desenvolvimento de competências e o desenvolvimento 

de atividades inerentes ao profissional enfermeiro especialmente na área de 

saúde da mulher e da criança.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem materno-infantil; Maternidades; Ensino

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Espírito-Santo LC, Berni NIO, Córdova 

FP. Enfermagem em Obstetrícia. In: Freitas F, Martins-Costa SH, Ramos JGL, 

Magalhaes JA. Rotinas em Obstetrícia. 6. ed. Porto Alegre: Artmed; 2011. p. 262-

273.
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PO389 - FUNÇÃO SEXUAL FEMININA NA INTERFACE DO ALEITAMENTO 

MATERNO

MIGUEL FUENTEALBA 1; Isília Silva 1; Denisse Cartagena 1; 

1 - UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO; 

Introdução: O trabalho consiste em uma revisão da literatura sobre a disfunção 

sexual feminina (DSF) na interface do aleitamento materno. Objetivos: Analisar a 

situação de saúde sexual em torno às DSF na interface do aleitamento materno 

Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa da literatura realizada com as 

publicações no período de 2000 a janeiro de 2016. Busca realizada no Medline, 

na LILACS, no Google Scholar, além disso a busca manual de artigos. Resultados: 

Foram analisados um total de 12 artigos, 4 encontrados nas bases de dados e 

8 selecionados na busca manual. Destaca-se a origem heterogêneos: Brasil, 

Inglaterra, Paris, Canada, Iran, México e Chile. O problema das DSF vai além das 

mulheres que amamentam, observando uma prevalência em torno ao 40% em 

populações Americanas, Inglesas e Latino Americanas. No Brasil há uma prevalência 

de 49,0% (Abdo 2004). Os fatores associados à DSF são, o nível educacional, a 

idade e a etnia indígena, o pós parto e o aleitamento materno (Blumel et al., 

2009, Barret et al, 2000, Leeman, Rogers 2012). No pós-parto a DSF alcança as 

pontuações mais baixas em mulheres que optam pela prática do aleitamento 

materno, estimando que a disfunção sexual acontece em mais de um 50% dos 

casos, afeitando principalmente as dimensões do desejo, lubrificação e a dor 

(Barret et al, 2000, Malakoti et al., 2012). Conclusão: No contexto do aleitamento 

materno como linha prioritária da Área Técnica do Ministério da Saúde brasileiro, 

se torna relevante promover cuidado integral ás nutrizes o 

qual implica satisfazer as necessidades de saúde sexual além 

das ginecológicas e obstétricas, atuando precocemente na 

detecção de transtornos de disfunção sexual, para fornecer 

a melhor condição de saúde possível para o sucesso do aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Função Sexual; Saúde da Mulher

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Abdo C. Estudo da vida sexual do brasileiro 

(ESVB). Bregantini, 2004. 

2. Blümel J., et al. Sexual dysfunction in middle-aged women: a multicenter Latin 

American study using the Female Sexual Function Index. Menopause. 2009 

Oct;16(6): 1139-1148. doi: 10.1097/gme.0b013e3181a4e317 

3. Barrett G, Pendry E, Peacock J, Victor C, Thakar R, Manyonda I. Women’s 

sexual health after childbirth. BJOG. 2000 Feb;107(2):186-95. doi: 10.1111/j.1471-

0528.2000.tb11689.x 

4. Leeman LM, Roger RG. Sex after childbirth: postpartum sexual function. Obstet 

Gynecol [Internet]. 2012 [cited 2016 Jun 15];119(3):647-55. Available from: http://

journals.lww.com/greenjournal/Documents/Mar2012_AtE_Leeman.pdf 

5. Malakoti J, Zamanzadeh V, Maleki A, Farshbaf KA. Sexual function in 

breastfeeding women in family health centers of Tabriz, Iran. J Caring Sci. 2013 

Jun;2(2):141-6. doi: 10.5681/jcs.2013.017 
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PO390 - GANHO DE PESO EXCESSIVO DURANTE A GESTAÇÃO DE MULHERES 

ATENDIDAS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Schedler FLS 1; Leffa PS 2; Rauber F 3; Conde SR 4; Adami FS 4; 

1 - Escola de Saúde Pública; 2 - Curso de Nutrição Univates; 3 - USP São Paulo; 

4 - Univates; 

IIntrodução: O ganho de peso excessivo durante o período gestacional é um 

importante fator de risco para complicações na saúde materna e da criança(1-2) 

Objetivo: Avaliar o ganho de peso gestacional de acordo com o estado nutricional 

pré-gestacional em mulheres de baixa condição socioeconômica. Métodos: Estudo 

transversal realizado com gestantes assistidas pelo serviço de assistência pré-

natal em Unidades Básicas de Saúde, em Lajeado/RS. Para avaliação do estado 

pré-gestacional utilizou-se Índice de Massa Corporal (IMC) e a classificação seguiu 

os parâmetros da Organização Mundial de Saúde. Ganho ponderal materno foi 

analisado pela classificação do Instituto de Medicina (IOM). Resultados: Foram 

avaliadas 255 gestantes. A média de renda familiar mensal foi de R$ 1053,7±475,0 

e 43,1% (n=110) das mulheres não possuíam ensino fundamental completo. A 

prevalência de mulheres com ganho de peso gestacional superior ao valor 

máximo recomendado de acordo com o IMC pré-gestacional foi de 56,5% (n=39) 

entre aquelas com sobrepeso, 53,7% (n=22) entre aquelas com obesidade e 48,5% 

(n=65) entre as eutróficas. Conclusão: Os resultados deste estudo evidenciaram a 

elevada prevalência de mulheres com ganho de peso excessivo durante o período 

gestacional, o que reforça a necessidade da assistência adequada durante o pré-

natal para minimizar os possíveis eventos adversos deste fator de risco na saúde 

da mulher e da criança. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestantes; ganho de peso; renda

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Gaillard R, Durmus B, Hofman A, Mackenbach 

JP, Steegers EA, Jaddoe VW. Risk factors and outcomes of maternal obesity and 

excessive weight gain during pregnancy. Obesity. 2013 May;21(5):1046-55. 

Poston L. Gestational weight gain: influences on the long-term health of the child. 

Current opinion in clinical nutrition and metabolic care. 2012 May;15(3):252-7.
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PO391 - GESTANTE DIABÉTICA: DA AUTOESTIMA AO AUTOCUIDADO

Pereira RCR 1; Sampaio NA 1; Fanelli C 1; Pereira JL 2; 

1 - Maternidade Escola - UFRJ; 2 - Faculdade de Medicina - UFRJ; 

Introdução: O Papo Cabeça é um programa de extensão universitária do 

Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. Atualmente é composto pelos seguintes projetos: Papo Cabeça, 

Saúde Cidadã, Boca a Boca, Papo Cabeça na Praça. Nesta nova configuração 

do programa, a sala de espera de gestantes com Diabetes Mellitus Gestacional 

(DMG), objeto do nosso estudo teve início em setembro de 2015 como projeto 

piloto, no qual participavam técnicos e residentes. A partir de maio de 2016 houve 

a inclusão de extensionistas. Na gravidez, a mulher precisa lidar com diversas 

mudanças emocionais e fisiológicas, que podem ter repercussões maiores quando 

ocorrem num contexto de gravidez de risco, gerando emoções como medo, culpa, 

angústia, ansiedade e até mesmo depressão (1,2). O programa busca empoderar as 

mulheres e adolescentes através da educação em saúde. Objetivo: Refletir como o 

trabalho com os grupos de gestantes com DMG repercutem na adesão ao pré-natal 

e no tratamento proposto pela equipe multiprofissional. Descrição Metodológica: 

Estudo qualitativo, através da pesquisa ação, da observação participante, e da 

promoção do diálogo entre os saberes acadêmicos e populares. Extensionistas 

de Medicina, Serviço Social, Psicologia e Nutrição estão inseridos nos encontros 

que ocorrem semanalmente, com a duração aproximada de uma hora e meia, 

sempre no mesmo horário e local, com no máximo vinte participantes (gestantes 

e familiares), totalizando 8 encontros. São realizadas atividades sensibilizadoras, 

estimulando temas relacionados à autoestima, abrindo o 

diálogo para propiciar a construção do conhecimento e 

identificar as demandas de cada grupo (3,4). Resultados: 

O retorno dos participantes, ao longo do pré-natal e após 

o parto sugere uma adesão ao tratamento e a adoção dos cuidados iniciados 

durante o período gestacional. Conclusão: Compreendemos, que esta interação 

entre gestantes e puérperas, aponta para a elevação da autoestima como uma via 

profícua para promover o autocuidado.

PALAVRAS-CHAVE: Gestante diabética; autoestima; autocuidado

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 - Byrn, Mary, Penckofer, Sue. The Relationship 

between gestational diabetes and antenatal depression. Journal of Obstetric, 

Gynecologic, & Neonatal Nursing [Internet]. 2015 [ acesso em: 2015 abr 02], 

44(2):246-55. Disponível em: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1552-

6909.12561/epdf 

2 - Quevedo, Michele Peixoto. Experiências, percepções e significados da 

maternidade para mulheres com Gestação de alto risco. [tese] São Paulo. 

Faculdade de Saúde Pública, 2010, Pública, Universidade de São Paulo. [Acesso 

em: 2015 abr 04]. Disponível em: 

3 - Freire, Paulo. Pedagogia da Autonomia, saberes necessários à pratica 

educativa: Coleção Leitura, Paz e Terra, 148 p. ISBN978-85-7753-015-1. São Paulo, 

1996. 
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PO392 - GESTANTE E BEBÊ X SÍFILIS, UM INIMIGO INVISÍVEL.

Silva MSA 1; Silva LMC 1; Silva MRL 1; Guzzo ACA 1; Reis MS 1; 

1 - SESPA; 

INTRODUÇÃO: A sífilis em 2016 deve atingir quase 42 mil mulheres grávidas e mais 

de 22 mil casos congênitos. A prevenção, diagnóstico e o tratamento da sífilis são 

muito importantes. No recém-nascido, a sífilis apresenta maior gravidade incluindo 

malformações, como a microcefalia, anormalidades ósseas, deficiência mental. 

OBJETIVOS: Demonstrar a frequência de diagnóstico de sífilis em gestantes por 

ano e por raça no período de 2012 a 2015 do estado do Pará. MÉTODO: Pesquisa 

no sistema - SINAN NET do departamento de Vigilância Epidemiológica do estado 

do Pará no período de 2012 a 2015. RESULTADOS: Número de casos de sífilis 

em gestante Ano 2012: 924 (na faixa etária de 10–14 anos: 27; 15–19 anos: 264; 

20–34 anos 591; 35 a 49 anos: 42; Quanto a raça Ignorado/branco:17; Branca:75; 

Preta:60; Amarela:4; Parda: 762; Indígena:6). Ano 2013: 1.106 (na faixa etária de 

10-14anos: 29; 15–19 anos: 340; 20–34 anos 675; 35 a 49 anos: 61; Quanto a raça 

Ignorado/branco:28; Branca:61; Preta:58; Amarela:9; Parda: 945; Indígena: 5). Ano 

de 2014: 1.380 (sendo na faixa etária de 10 – 14 anos: 33; 15–19 anos: 385; 20 – 

34 anos: 883; 35 a 49 anos: 79; Quanto a raça Ignorado/branco: 18; Branca: 105; 

Preta: 82; Amarela: 3; Parda: 1.167; Indígena:5). Ano de 2015: 1.537 (na faixa etária 

de 10–14 anos: 34; 15–19 anos: 458; 20–34 anos: 962; 35 a 49 anos: 83; nas outras 

faixas etárias não houve casos; Quanto a raça Ignorado/branco: 37; Branca:73; 

Preta:87; Amarela:9; Parda:1.325; Indígena:6). Nota-se frequência maior na faixa 

etária de 20-34 anos seguida pela faixa etária de 15 a 19 anos. Quanto à raça 

a maior frequência fica com a Parda (85%). CONCLUSÃO: 

Os números crescentes de caso de sífilis apontam para a 

necessidade de tomada de medidas urgentes de saúde no 

componente pré-natal, diagnóstico correto e o tratamento 

adequado. 

PALAVRAS-CHAVE: Sífilis; sífilis em gestante; sífilis congênita

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência 

Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais: Rename 2013/ Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia 

e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 

Estratégicos. – 8. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013. 

2- Cao, Z.; XU, J.; Zhang, H.; Song, D.; She, M.; Wang, J.; Fan, Y.; Sun, Y.; Zhang, C. 

Risk factors for syphilis among married men who have sex with men in china. Sex 

Transm Dis. 2014 Feb;41(2):98-102. 

3- Centers For Disease Control And Prevention (CDC). Sexually Transmitted 

Diseases, Treatment Guidelines, 2010. Atlanta, GA – USA. http://www.cdc.gov/

std/treatment/2010/vaginal-discharge.htm. 
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PO393 - GIRA MAMA: DIALOGANDO NA TENDA PAULO FREIRE

Silva, ERS 1; Silva, MM 1; Figueiredo, CMM 1; Garcia, LMW 1; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde de Indaial; 

O Aleitamento materno é importante para o desenvolvimento e crescimento 

do bebê e para a saúde da mãe. Fatores culturais, sociais, econômicos dentre 

outros são determinantes para o sucesso na amamentação. O conhecimento dos 

profissionais de saúde, da população sobre o aleitamento materno garante a mãe e 

ao recém-nascido condições de desenvolvimento biopsicossocial saudável. Além 

disso, é comprovado cientificamente que o aleitamento reduz significativamente 

os índices de morbidade e mortalidade infantil, proteção contra as infecções, 

favorecendo e desenvolvimento neurológico, diminuem a suscetibilidade a algumas 

doenças da infância e da idade adulta. Frente a este contexto, serão realizadas 

práticas de educação e saúde pertinentes a temática a mulheres, gestantes e 

puérperas no Município de Indaial/ SC. Metodologia: será realizado 01 encontro 

no mês de agosto de 2016, em parceria com onze equipes de Estratégia de Saúde 

da Família, Núcleo de Apoio à Saúde da Família, Centro de Apoio Psicossocial, 

Hospital e Vigilância Epidemiológica do referido Município. Neste serão realizado 

intervenções artísticas e de práticas populares de saúde que envolverá momentos 

educacionais, por meio de rodas de conversa, oficinas de Sling, dança circular, 

teatro, músicas, num espaço denominado “Tenda Paulo Freire”. A Educação 

Popular em Saúde aponta para relevantes processos e espaços de produção de 

conhecimentos e práticas ligados a um compromisso histórico e cultural com a 

justiça social e a melhoria da saúde da população. Por esse motivo este projeto 

tem como expectativa de resultado que a Educação 

Popular em Saúde possibilite a transformação e produção 

de conhecimento de maneira horizontal, na qual os sujeitos 

(profissionais e usuários) ampliem seus conhecimentos, por 

meio de sua compreensão de mundo em um processo pedagógico de maneira 

critica- reflexiva para uma transformação acerca das possibilidades da educação 

para equidade e resolutiva das problemáticas que envolvem o aleitamento 

materno. 

PALAVRAS-CHAVE: Conhecimento; aleitamento materno; educação popular

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Freire, P. Ação cultural para a liberdade. 5ª ed., 

Rio de Janeiro, Paz e Terra. 1981. 

VASCONCELOS, E.M. Redefinindo as práticas de saúde a partir da educação 

popular nos serviços de saúde. In: VASCONCELOS, E.M. (Org.). A saúde nas 

palavras e nos gestos: reflexões da rede de educação popular e saúde. São Paulo: 

HUCITEC, 2001. p. 11-19. 

TSUKITA, A. N.; LOPES, M. H.; BARCELLOS, R.; CAVALLI, S. F. , SCHMIDT, S. S. 

D. ; KAEFER, C. T.; OLIVEIRA, K. de M. ALEITAMENTO MATERNO: EDUCAÇÃO 

EM SAÚDE EM UNIDADE ESPECIALIZADA NA ASSISTÊNCIA OBSTÉTRICO-

GINECOLÓGICA- um relato de experiência. Seminário Interinstitucional de ensino, 

extensão e pesquisa. Universidade de Cruz Alta, Cruz Alta/RS. 2009. 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

404

PO395 - GRUPO DE GESTANTES E ENCONTRO DE CASAIS GRÁVIDOS: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA

FABRIZZIO GC 1; BATISTA BD 2; VAZ MH 2; CUNHA RAF 3; SILVA M 3; 

1 - Programa de Residência Multiprofissional da Secretária Municipal de Saúde 

do município de Florianópolis/SC, vinculado a Universidade do Estado de Santa 

Catarina (UDESC); 2 - Universidade Federal de Santa Catarina; 3 - Secretária 

Municipal de Saúde de Florianópolis ; 

Introdução: Nos últimos anos é observado através de políticas públicas e 

organizações a nível mundial incentivo a humanização e ao cuidado com mulheres 

e crianças, em que, podemos observar dois objetivos do milênio voltados para 

essa temática: reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde das gestantes. 

Nesse sentindo, as gestantes acompanhadas pela Atenção Primária a Saúde 

(APS) contam com uma equipe multiprofissional para garantir que essas políticas 

sejam efetivadas. Os meses que antecedem o parto é o período que possibilita a 

preparação da gestante, pai e familiares, para o parto, nascimento e puerpério, 

período esse que tem como forte aliado a educação em saúde. Objetivo: Relatar a 

experiência da realização de um grupo de gestantes e encontro de casais grávidos 

em um Centro de Saúde do município de Florianópolis. Método: Foi realizado 

um grupo de gestantes, utilizando roda de conversa, apresentações em forma 

de slides e dinâmicas relacionadas ao grupo. Eram convidados a participar dos 

encontros a gestante, pai do bebê/companheiro e/ou familiares. Os encontros 

contavam ainda com uma equipe multiprofissional, contendo: enfermeiro, médico, 

assistente social, dentista e agente comunitário de saúde. O tema dos encontros 

partia das dúvidas trazidas pelas gestantes como base para 

a orientação em relação a gestação, parto, nascimento, 

puerpério, cuidados com o recém-nascido e amamentação. 

Resultados: Foi possível observar que as mulheres e 

familiares que participaram da educação em saúde, durante a gestação, se 

mostravam orientadas e empoderadas tanto para o período do parto, pós parto e 

puerpério, com entendimento quanto as fases do parto, cuidados com o recém-

nascido, amamentação, e com ela mesma. Conclusão: Dessa forma, a partir da 

avaliação positiva das mulheres, visualizamos a educação em saúde como uma 

importante aliada no sentido de instrumentalizar gestantes e familiares por meio 

do conhecimento pautado em evidencias e cientificidade.

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Primária a Saúde; Cuidado Pré-natal; Gestantes

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Ministério da Saúde. Cadernos de Atenção 

Básica. Atenção ao pré-natal de baixo risco. Brasília, DF: O Ministério; 2012. 

Ministério da Saúde. Núcleo Técnico da Política Nacional de Humanização. Política 

Nacional de Humanização. Brasília, DF: O Ministério; 2004.
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PO396 - GUIA DO PRÉ-NATAL DO PARCEIRO PARA PROFISSIONAIS DE SAÚDE: 

UM ORIENTADOR PARA INCLUSÃO DO PAI/PARCEIRO NA ROTINA DOS 

SERVIÇOS DE SAÚDE.

Sampaio CAB 1; Silva ML 1; Soares RG 1; Rodrigues JM 1; Moreira FN 1; Herrmann 

AE 1; 

1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE; 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem – PNAISH, instituída 

em 2009, conduzida pela Coordenação Nacional de Saúde do Homem – CNSH, 

atualmente trabalha em 5 grandes eixos prioritários, dentro deles o de Paternidade 

e Cuidado que consiste em engajar os homens nas ações do planejamento 

reprodutivo e no acompanhamento do pré-natal, parto, pós parto de suas parceiras 

e nos cuidados no desenvolvimento da criança, possibilitando a todos uma melhor 

qualidade de vida e vínculos afetivos saudáveis. 

Dentro do eixo de Paternidade e cuidado a CNSH desenvolve a Estratégia Pré-

natal do Parceiro - EPNP que tem o objetivo de integrar os homens na lógica dos 

serviços de saúde ofertados, sobretudo na Rede Cegonha, possibilitando que eles 

realizem seus exames preventivos de rotina, tais como: HIV, Sífilis e Hepatites, 

Hipertensão e Diabetes, atualizem o cartão de vacinação, participem de atividade 

de estimulo a amamentação entre outros e assim exerçam uma paternidade ativa 

e consciente. 

Para implantação da EPNP a CNSH elaborou o Guia do Pré-Natal do Parceiro para 

Profissionais de Saúde com o objetivo de orientar a conduta dos profissionais de 

saúde. Este contém as seguintes informações: A Paternidade como Caminho para 

a Saúde dos Homens; A Rede Cegonha e EPNP; Fluxo do 

Pré-Natal da Gestante e do Parceiro e Fluxograma ilustrativo 

da participação do homem no pré-natal, parto e puerpério. 

A CNSH com o desenvolvimento dessa estratégia busca 

contribuir significativamente para qualificação dos profissionais de saúde e 

assim melhorar o acesso e acolhimento dos pais nos serviços de saúde o que 

favorece os vínculos entre pai, mãe e filhos e ao mesmo tempo pode estimular a 

amamentação e o autocuidado na população masculina, promovendo a equidade 

de gênero. 

PALAVRAS-CHAVE: Guia ; Saúde do Homem ; Paternidade e cuidado
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PO397 - IMPACTO DE EXPERIÊNCIAS DE ALEITAMENTO MATERNO 

INSATISFATÓRIAS NA INTERAÇÃO MÃE-BEBÊ

FABBRO MRC 1; BONDEZAN, KS 1; SALIM N 1; 

1 - DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM. UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO 

CARLOS ; 

As experiências insatisfatórias vivenciadas pela mulher, no que se refere ao 

aleitamento materno, podem interferir na relação mãe-bebê, dado que o ato de 

amamentar é uma das formas de fortalecer o vínculo entre mãe e filho. Faz-se 

necessário, então, compreender como as nutrizes vivenciaram a amamentação 

nas situações em que essa experiência não ocorreu da forma que ela idealizou 

ou, que tenha sido considerada insatisfatória. O objetivo foi compreender 

as vivências de cinco nutrizes que consideraram suas experiências com 

amamentação insatisfatórias. O método foi a pesquisa qualitativa, por permitir 

explorar a profundidade do fenômeno. Foi utilizada a entrevista semi-estruturada 

com auxílio de um roteiro pré-estabelecido. Os depoimentos foram transcritos 

na íntegra e submetidos à Análise de Conteúdo – Modalidade Temática. Os 

resultados culminaram em cinco categorias: informação e práticas de cuidados 

na amamentação, apoio, expectativas/ esperanças e dificuldades/ desafios. 

Constatou-se que, a maioria das nutrizes não recebeu apoio profissional durante 

a fase de amamentação, ninguém as auxiliou sobre a maneira de amamentar e 

em como lidar com as dificuldades da amamentação, tanto que essas trouxeram 

desespero, frustração, medo, ansiedade, dúvidas, angústias, dor e sofrimento. 

Idealizavam que amamentar seria mais prazeroso e que trairia benefícios, não 

imaginavam que vivenciariam sofrimento e culpa. No 

entanto, a frustração de não ter amamentando como 

planejava foi, de certa forma, superada pela esperança de 

que possa ser diferente e melhor em futura gestação. O 

impacto dessas experiências, para as nutrizes, refletiu na fragilidade da formação 

do vínculo com o bebê, pois muitas vezes relacionavam o bebê ao sofrimento em 

amamentar e aos sentimentos de incapacidade e culpa. Dessa forma, é essencial 

ouvir as mulheres que passaram por dificuldades no processo de amamentação 

para que possam ser desenvolvidas estratégias para suporte e cuidado. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; interação mãe-filho; saúde da mulher

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção 

à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: 

aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília: Ministério da Saúde, 

2009. 

D’Artibale EF, Bercini LO. O contato e a amamentação precoces: significados e 

vivências. Texto contexto - enferm. 2014; 23 (1):109-117. 

Minayo MCS. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 12a 

edição. São Paulo: Hucitec; 2010. 

Prates LA, Schmalfuss JM, Lipinski JM. Amamentação: a influência familiar e o 

papel dos profissionais de saúde. Rev Enferm UFSM. 2014; 4 (2):359-367. 

Vargas GS et al. Atuação dos profissionais de saúde da estratégia de saúde da 

família: promoção da prática do aleitamento materno. Revista Baiana de Enferm. 

2016; 30 (2):1-9. 
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PO398 - IMPLANTAÇÃO DO PROJETO INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA 

AMAMENTAÇÃO DA ÁREA PROGRAMÁTICA 3.1

Bicharra NB 1; Pellegrine JB 2; Santos ZMFA 1; Barros EFS 1; Santos DR 1; 

1 - Prefeitura do Rio de Janeiro; 2 - HUPE; 

O trabalho apresenta a experiência do processo de implantação do Projeto 

IUBAAM em Unidades Básicas de Saúde da Área Programática 3.1 do Rio de 

Janeiro. 

Tem o objetivo de relatar a experiência da implantação do Projeto em 10 Unidades 

Básicas de Saúde, localizadas em comunidades da área programática 3.1 do Rio de 

Janeiro, adequando estas unidades para a certificação do IUBAAM. 

Apresenta o processo de adequação das Unidades Básicas desde a capacitação 

dos profissionais, através de cursos de 30h, integração de grupos de gestantes 

com as consultas de pré-natal, criação de normas e rotinas da Unidade para a 

promoção do aleitamento materno, até o estabelecimento de fluxos de atendimento 

à gestante, puérpera e nutriz, bem como seus familiares, e implantação de postos 

de recebimento de leite humano. 

O projeto IUBAAM tem sido favorável na adequação das Unidades Básicas de 

Saúde para receberem o título do IUBAAM, contribuindo para o desenvolvimento 

do manejo, proteção, promoção e apoio a amamentação. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Implementação; Projeto

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 - Oliveira, MIC; Teruya, KM; Souza, IEO; Alencar, 

SMSM; Santos, EKA. Iniciativa Unidade Básica Amiga da 

Amamentação. Secretária do Estado de Saúde do Rio de 

Janeiro - Rio de Janeiro, 2016. 

2 - Teixeira E. Práticas educativas em grupo com uma 

tecnologia sócio-educativa: vivências na Ilha de Caratateua. Esc. Anna Nery. 

2007 Jan-Mar; 11(1):155-9. 

3 - Souza MHN, Gomes TNC,Paz EPA, Trindade CS, Veras RCC. Estratégia 

Acolhimento Mãe-Bebê: Aspectos Relacionados à Clientela Atendida em Uma 

Unidade Básica de Saúde do Município do Rio de Janeiro. Esc Anna Nery. 2011 

out-dez; 15 (4):671-677. 

4 – Ministério da Saúde. Bancos de Leite Humano no Brasil – rede de Bancos de 

Leite humano. Brasília, DF: MS; 2013. 
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PO399 - IMPORTÂNCIA DA ESTRATÉGIA PRÉ-NATAL DO PARCEIRO NO 

ENVOLVIMENTO DO HOMEM EM TODO PROCESSO GESTACIONAL, PARTO, 

PÓS-PARTO E DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA.

Silva ML 1; Sampaio CAB 1; Rodrigues JM 1; Soares RG 1; Moreira FN 1; Herrmann 

AE 1; 

1 - MINISTÉRIO DA SAÚDE; 

A Estratégia Pré-Natal do Parceiro - EPNP, busca sensibilizar profissionais, homens 

e mulheres sobre a importância do envolvimento dos pais e futuros pais em todo 

o processo de planejamento reprodutivo, gestação, parto, puerpério e cuidados 

posteriores com a criança, colaborando para o exercício da paternidade ativa e 

consciente e integrando os homens na lógica dos serviços de saúde. 

Tem como objetivo promover o autocuidado do homem, criar vínculos mais fortes 

e saudáveis entre pai, mãe e filho, contribuindo para uma sociedade com maior 

equidade de gênero. 

Essa estratégia é desenvolvida pela Coordenação Nacional de Saúde do Homem - 

CNSH, dentro da perspectiva da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem - PNAISH, criada em 2009. 

O desenvolvimento desta estratégia consiste em potencializar a presença de 

homens acompanhando suas parceiras nas consultas de pré-natal, e traz como 

inovação a ideia de que o acesso dos homens aos serviços de saúde para participar 

dessas consultas, também pode ser potencializado como momento de acolhimento 

e resolução de necessidades específicas, promoção do autocuidado e educação 

em saúde, possibilitando que eles realizem exames preventivos, testes rápidos, 

atualizem o cartão de vacina, participem das atividades 

desenvolvidas durante o pré-natal, sejam estimulados para 

participar do parto, apoiem suas parceiras na amamentação 

e participe de todos os momentos de desenvolvimento do 

seu filho.

Acredita-se que com a implantação da EPNP nos estados e municípios, 

melhore o autocuidado e cuidado do homem com a parceira e filho; previna e 

diminua a transmissão de IST’s e AIDS; reduza a morbimortalidade masculina e 

consequentemente melhore o vínculo entre mulheres, homens e seus filhos. 

Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

PALAVRAS-CHAVE: Pré-natal do parceiro ; Saúde do Homem ; Vínculo familiar 

Referências
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PO400 - INCLUINDO A FIGURA PATERNA NO PROCESSO DE ALEITAMENTO 

MATERNO: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

PETRUTECELLI KML 1; SILVA MF 1; ABREU GR 1; 

1 - Graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 

Introdução: O processo de amamentar é uma tarefa que gera ansiedade pois, além 

de haver dificuldades clínicas, muitas mulheres consideram “perder” tempo ao 

amamentar. Por isso, é necessário que as nutrizes recebam apoio¹. O pai é um dos 

principais acompanhantes da lactante durante todo o período da amamentação. 

Porém, o estereótipo e o arquétipo masculino construídos pela sociedade ao 

longo do tempo impedem o homem de se envolver diretamente com os cuidados 

aos filhos. Assim, os pais consideram todo e qualquer cuidado com o filho 

essencialmente do universo feminino, dificultando sua inserção no incentivo e apoio 

à amamentação¹. Objetivo: Expor ao pais qual seu papel frente à amamentação e 

sua importância. Método: Foi realizada roda de conversa com acompanhantes em 

alojamento conjunto do Hospital Universitário da cidade de Campo Grande – MS. 

Resultados: Participaram da roda de conversa dois acompanhantes. Inicialmente, 

foi abordado o conhecimento prévio de cada indivíduo sobre aleitamento materno, 

onde um demonstrou domínio de conhecimento sobre amamentação e o outro 

desconhecia qualquer informação. Quando questionados sobre o papel do pai no 

processo de aleitamento materno, os acompanhantes afirmaram que conheciam 

a importância de apoiar a mulher, porém não sabiam o modo de se colocarem 

frente à essa atribuição. Por isso, foi reforçado e orientado que a mulher deve ser 

auxiliada em atividades domiciliares e pessoais a fim de não sobrecarrega-la e, 

com isso, contribuir para que o momento da amamentação 

seja calmo e propício para desenvolvimento de vínculo 

do binômio. Além disso, ele deve estar presente nesses 

momentos para que os laços familiares sejam desenvolvidos 

e fortalecidos. Conclusão: Foi possível observar que ambos compreenderam a 

maneira de se inserir nesse processo, favorecendo a adesão e não abandono ao 

aleitamento materno. Porém, deve ser lembrado que fatores socioeconômicos 

contribuem para que os pais não estejam presentes em todo momento.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; pai; educação em saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. SILVA BT, SANTIAGO LB.; LAMONIER JA. 

Apoio paterno ao aleitamento materno: uma revisão integrativa. Rev. Paul. Pediatr. 

2012;30(1):122-30. 

2. PONTES CM, ALEXANDRINO AC, OSÓRIO MM. O envolvimento paterno no 

processo da amamentação: propostas de incentivo. Rev. Bras. Saúde Matern. 

Infant. 2009 Out/Dez 9(4):399-408.
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PO401 - INCORPORAÇÃO DE PRÁTICAS DE PREVENÇÃO EM SAÚDE DE 

CRIANÇAS EM CRECHES: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PET SAÚDE

Mendes SC 1; Ferreira CS 1; Gouveia FO 1; Leite DRC 1; Filgueiras FMB 1; 

1 - Universidade Federal da Paraíba; 

A introdução de educação em saúde e os cuidados com a higiene pessoal nos 

primeiros anos de vida escolar é um fator importante e que precisa ser adotado. 

É preciso motivar a criança para que ela se conscientize de sua participação no 

processo de promoção de saúde, pois o aprendizado só se realiza a partir do 

desencadeamento de forças motivadoras. Este resumo tem o objetivo de relatar 

as experiências vivenciadas e aplicadas pela equipe de Saúde Nova Esperança 

e alunos do PET-Saúde, no que diz respeito ás atividades de educação e 

promoção em Saúde de crianças. Essas atividades educativas foram realizadas 

pelos acadêmicos do PET-Saúde, a preceptora e os profissionais da USF Nova 

Esperança, abordando temas relevantes para o cuidado, à educação e promoção 

da saúde da criança. Estas ações são realizadas de acordo com a necessidade e 

realidade do local, através de jogos, palestras, vídeos, escovação supervisionada, 

enfim, atividades educativas que proporcionem as crianças um entendimento 

do assunto que está sendo abordado. Através das atividades desenvolvidas 

podemos observar um grande esforço e vinculo criado entre os profissionais 

e as crianças, portanto a visita frequente as creches e escolas é um processo 

indispensável na concretização do aprendizado, pois as mesmas encontram-se 

em uma fase propicia para a incorporação de práticas de prevenção e hábitos de 

higiene e manutenção da sua saúde, tendo assim uma aceitação bem maior ao 

desenvolvimento das ações curativas na Unidade de saúde. 

Apesar das atividades serem realizadas com freqüência, 

muitas crianças ainda apresentam condições de saúde 

deficientes, cabendo a extensão desses conhecimentos aos 

pais e/ou responsáveis adicionando um cuidado especial a essa faixa etária. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; Promoção; Criança
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PO402 - INFECÇÃO NEONATAL: UM SOBREVIVENTE E MUDANÇAS 

ESTRUTURANTES EM PROL DA AMAMENTAÇÃO EM UMA MATERNIDADE

Rego, RMV 1; Carvalho, MD 2; 

1 - Universidade Federal de Sergipe; 2 - Secretaria Estudualde Saude; 

Introdução. Infecções neonatais são responsáveis por morbimortalidade infantil, 

com sequelas neurológicas. Metodologia. Trata-se de um estudo de caso individual. 

Objetivo. Descrever a história de uma criança que nasceu com 37 IG, peso 1.940 

gramas, 47 centímetros APGAR três no 1º minuto. Após ressuscitação obteve 

oito, no 5ª minuto. Apresentou dificuldades respiratórias com 6 horas de vida, 

aquecido em incubadora, hidratação venosa por três dias. Amamentou ao seio 

com 24 horas de vida. A mãe fez pré-natal mensalmente, teve infecção urinária, 

diabetes gestacional, tratada em tempo hábil. Com 48 horas a crianças contraiu 

uma bactéria de alta virulência, serratia, que vitimou oito neonatos, todos com 

peso abaixo de 1kg, sendo ele o único sobrevivente. Utilizou antibiótico por 20 dias, 

apresentou estase hepática, foi entubado duas vezes, recebeu imunoglobulina, 

transfusões de papa de hemácia e plaquetas. Com o equilíbrio das funções vitais 

foi exturbado, iniciou alimentação por via oral, com uma gota do leite ordenhado 

de sua mãe que aumentou gradativamente de acordo com as necessidades 

nutricionais e estabilidade clínica. Recebeu alta com 30 dias de nascimento, peso 

2 kg. Conclusão. Mãe tornou-se uma doadora enquanto a criança esteve internada 

em virtude das orientações da avó paterna, médica pediatra e principalmente da 

vontade da mãe, apoio do pai, familiares e equipe do BLH. Hoje com 9 anos, não 

possui sequelas neurológicas, desenvolvimento cognitivo adequado para idade 

cronológica, leve déficit motor. No primeiro ano de vida 

não apresentou nenhuma alteração no sistema digestivo 

agredido e nem respiratório. Contribuições/implicações 

para a Politica de Alimentação Infantil. Aconteceram 

mudanças significativas na UTIN desta maternidade a exemplo de modificação 

da estrutura física e funcional na a coleta, conservação e distribuição do leite 

humano. Não existia lactário e o aquecimento do leite era realizado dentro da 

UTIN, sem assepsia das mãos possibilitando proliferação das bactérias do recinto. 

PALAVRAS-CHAVE: Prevenção Infecções ; Neonatología ; Aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 Nascimento SD; Mussi-Pinhata M M. Infecções 

neonatais hospitalares. J Pediatr (Rio J) 2001; 77 (Supl.1): S81-S96: 

2 Deus, AM; Cunha, DESL; Maciel, EM. Estudo de caso na pesquisa qualitativa 

em educação: uma metodologia. Disponível em: http://www.ufpi.br/subsiteFiles/

ppged/arquivos/files/VI.encontro.2010/GT.1/GT_01_14.pdf. 

Acesso em 15.07.2016. 

3 YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: 

Bookman,2005. 
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PO403 - INGURGITAMENTO MAMÁRIO NA LACTAÇÃO: UMA AVALIAÇÃO 

TECNOLÓGICA

Heberle, Ainta Batista dos Santos 1; Genovez, CBA 1; De Paula, MG 1; Nohama, P 2; 

Delatorre, S 3; Pelloso, SM 1; 

1 - Universidade Estadual de Maringá; 2 - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DO PARANÁ; 3 - Universidade estadual de Maringá; 

Introdução: Caracterizado pela dor, edema e aumento no volume da mama, o 

ingurgitamento mamário é uma das situações dolorosas mais comuns encontradas 

pelas lactantes e uma das principais causas para o desmame nas primeiras semanas 

após o parto.(1) Objetivo: comparar os padrões diferenciais de temperatura e 

tolerância à pressão no ingurgitamento mamário, de acordo com a sua intensidade 

e localização na mama. Metodologia: Estudo clínico controlado e randomizado, 

com abordagem quantitativa. 16 lactantes foram selecionadas aleatoriamente, e 

foram examinadas em uma sala climatizada em um Banco de Leite Humano na 

cidade de Curitiba, Brasil. Utilizaram-se um algômetro digital de pressão modelo 

FDI, fabricado pela Vagner Instruments. Também uma câmera termográfica 

modelo A 325 da indústria FLIR Systems Inc. Resultados: Constatou-se um que 

o ingurgitamento do tipo glandular acometeu 44% das lactantes, 44% foi do tipo 

lobar e 12% foi do tipo lobar e ou ampolar. O Ingurgitamento glandular foi 0,21 Kgf 

menos tolerante à pressão, quando comparado com o ingurgitamento lobar e lobar/

ampolar, com p-valor de 0,4698. Já a termografia mostrou que o ingurgitamento 

que mamas com o ingurgitamento glandular apresentam-se 0,5ºC mais quentes, 

com um p-valor de 0,1835, quando comparadas com o ingurgitamento lobar e ou 

ampolar. Conclusão: A termografia é inócua, porém precisa 

de um ambiente apropriado. A algometria foi bem tolerada 

e as técnicas propostas ofereceram dados confiáveis que 

subsidiaram o exame físico nessa pesquisa. 

PALAVRAS-CHAVE: Termografia; ingurgitamento mamário; aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. SNOWDEN, H. M et al. Treatments for breast 

engorgement during lactation. Oxford: Update Software; 2001.
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PO404 - INTERVENÇÕES QUE OCORRERAM NO POSTO DE ATENÇÃO INFANTIL 

(PAI) ATRAVÉS DO PET – SAÚDE.

BORDA, D. D 1; ZANOLLA, A. 1; DEON, A. 1; SANTOS, M. 1; FARHAT, E. M. P 1; 

VIANA, S. B.P 1; 

1 - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - UNIVALI; 

Introdução:Nas faixas de idade mais precoces, o número de obesos tem crescido 

assustadoramente, principalmente devido a fatores ambientais, como: estilo de 

vida, sedentário e hábitos alimentares inadequados. Um dos fatores do aumento 

da obesidade em lactentes está diretamente relacionado a erros alimentares 

nos primeiros anos de vida, principalmente, os que abandonam precocemente o 

aleitamento materno e o substituem por alimentação que não seria recomendada 

nesse período, sendo dada em quantidades superiores às necessárias para seu 

crescimento e desenvolvimento saudável. Objetivo:Orientar hábitos saudáveis 

para mães de crianças até um ano de idade. Metodologia: Intervenções foram 

realizadas no Posto de Atenção Infantil (PAI), coordenado por Karina Dias Heil, 

com auxílio da preceptora Aline Deon. Foram feitas rodas de conversa que 

priorizaram discussões em torno da alimentação infantil no primeiro ano de 

vida, no processo dialógico, as mães puderam apresentar suas experiências, 

mesmo que contraditórias. A segunda intervenção foi uma capacitação com as 

mães ou cuidadoras de crianças com material sobre nutrição enteral e especial 

para crianças menores de dois anos pertencentes ao município de Balneário 

Camboriú.Foi elaborado um livro de receitas, com receitas para diabéticos, 

celíacos, intolerantes à lactose e hipertensos. Resultado:Através dessas atividades 

observaram-se melhoras devido a despertar o interesse 

das mais a buscarem mais conhecimento sobre o assunto. 

Conclusão:Estimular as mães a realizarem o aleitamento 

materno até o período indicado reflete na saúde dos bebês 

de forma positiva. 

PALAVRAS-CHAVE: Obesidade; Crianças; Hábitos alimentares

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ALVES, L. M. M.; MAZZO, A.; YAGUI, C. M.; 

RANGEL, E. M. L; RODRIGUES, C. M.; GIRÃO, F. B. Obesidade infantil ontem e 

hoje: importância da avaliação 

antropométrica pelo enfermeiro. Escola Anna Nery, Rio de Janeiro, v. 15, n. 2, p. 

238-244, abr./jun. 2011. 

CARVALHO, A. P. de; OLIVEIRA, V. B. de; SANTOS, L. C. do. Hábitos alimentares e 

práticas de educação nutricional: atenção a crianças de uma escola municipal de 

Belo Horizonte, Minas Gerais. Revista de pediatria, São Paulo, v. 32, n. 1, p. 20-27, 

mar. 2010. 

FREITAS, A. S. S.; COELHO, S. C.; RIBEIRO, R. L. Obesidade infantil: influência de 

hábitos alimentares inadequados. Revista Saúde e ambiente, Duque de Caxia, v. 

4, n. 2, p. 9-14, jul./dez., 2009. 
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PO405 - LASER EM BAIXA INTENSIDADE PARA O ALÍVIO DA DOR MAMILAR 

NA PRESENÇA DE LESÕES DURANTE A AMAMENTAÇÃO: ENSAIO CLINICO 

RANDOMIZADO TRIPLO CEGO

Coca KP 1; Marcacine KO 2; Gamba MA. 3; Correa L 4; Aranha ACC 5; Abrao ACFV 

6; 

1 - Departamento de Enfermagem na Saúde da Mulher - Escola Paulista de 

Enfermagem – Universidade Federal de São Paulo; 2 - Programa de Pós-

Graduação Escola Paulista de Enfermagem – Universidade Federal de São 

Paulo; 3 - Departamento de Enfermagem na Saúde Pública - Escola Paulista de 

Enfermagem – Universidade Federal de São Paulo; 4 - Docente do Departamento 

de Patologia Geral da Escola de Odontologia da Universidade de São Paulo; 5 - 

Departamento de Dentística da Faculdade de Odontologia da Universidade de 

São Paulo. Co-responsável pelo Laboratório Especial de Laser em Odontologia 

; 6 - Departamento de Enfermagem na Saúde da Mulher - Escola Paulista de 

Enfermagem ; 

Introdução: A dor mamilar decorrente de lesões mamilares é uma das principais 

causas de desmame precoce1 e representa um grande desafio, visto a falta 

de evidência científica para o manejo2. O laser em baixa intensidade propicia 

efeito analgésico e de reparação tecidual3 e, embora conhecidos, os estudos 

na amamentação são escassos4-5. Objetivo: Avaliar a eficácia da irradiação 

laser em baixa intensidade no alivio da dor mamilar de mulheres com lesões 

decorrentes da amamentação. Métodos: Ensaio clínico randomizado triplo cego 

com mulheres selecionadas aleatoriamente para os grupos Intervenção (n=30) 

e Controle (n=29) com lesão mamilar bilateral; cujos filhos 

eram recém-nascidos de termo e internados em Alojamento 

Conjunto de um Hospital Universitário de São Paulo. 

Foram excluídas mulheres com mamilo malformado e que 

utilizaram substância tópica na região mamilo-areolar, exceção leite materno. A 

intervenção: 3 irradiações por 5 segundos cada (energia total = 0,6 J) do laser 

vermelho (laser InGaAIP, 660 nm, 40mW de energia, 5J / cm2 de densidade 

de energia) na extensão da lesão mamilar. O grupo controle recebeu a emissão 

de luz vermelha LED com potência zero de aparelho igualmente funcionante. A 

dor foi avaliada durante uma mamada utilizando-se da Escala Visual Analógica e 

verificada antes e após a irradiação. Resultados: As participantes tinham entre 20 

e 30 anos, média de 10 anos de estudo, a maioria com companheiro. As crianças 

apresentaram, em media 38 semanas e 3.100 gramas de peso ao nascer. A queixa 

de dor antes da intervenção foi em média de 6,4 pontos em ambos os grupos. 

No grupo Intervenção, houve diminuição de 1,3 pontos da dor, após a irradiação 

(p=0.050). Conclusão: O laser em baixa intensidade, nos parâmetros utilizados, 

promoveu redução significativa da dor durante a amamentação, mostrando ser 

um aliado importante para promover alívio mediato da dor mamilar durante a 

amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Dor; Terapia com Luz de Baixa 

Intensidade

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Coca KP, Gamba MA, Silva RS, Abrão AC. 
Factors associated with nipple trauma in the maternity unit. J Pediatr (Rio J). 
2009;85(4). 2. Dennis CL, Jackson K, Watson J. Interventions for treating painful 
nipples among breastfeeding women. Cochrane Database of Systematic Reviews 
2014, Issue 12. Art. No.: CD007366. DOI:10.1002/14651858.CD007366.pub2. 
3. Albrekton M, Hedstrõm L, Bergh H. Recurrent aphthous stomatitis and pain 
management with low-level laser therapy: a randomized controlled Trial. Oral 
Medicine. 2014;117(5): 590-4. 4. Gonçalves SA, Filipini R, Posso MBS. Dor mamilar 
durante a amamentação: ação analgésica do laser de baixa 
intensidade. Rev Dor. 2009;10(2):125-8. 5. Pietschnig B, 
Pani M, Kafer A, Bauer Wais E, Lischka A. Use of soft laser 
in the therapy of sore nipples in breastfeeding women. Adv 
Exp Med Biol. 2000;478:437-8.
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PO406 - MASTITE LACTACIONAL: REGISTRO BASEADO EM EVIDÊNCIAS

Viduedo AFS 1; Schardosim JM 1; Ribeiro LM 1; Ponce de Leon CGRM 1; Gomes-

Sponholz FA 2; 

1 - Universidade de Brasília; 2 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto-USP; 

Introdução: a mastite lactacional é um processo inflamatório da mama que pode, 

ou não ser acompanhada de infecção, contribuindo para o desmame precoce. 

Objetivo: propor uma nova ficha de registro para mulheres que internam por mastite 

lactacional no município de Ribeirão Preto. Métodos: desenvolvido em três fases, a 

primeira buscou informações para o tratamento de mulheres que necessitaram de 

internação na rede pública hospitalar em registros do Programa de Aleitamento 

Materno de Ribeirão Preto e em prontuários médicos; a segunda tratou-se de 

revisão integrativa para o tratamento de mastite lactacional, e a terceira fase 

constou de uma nova proposta de ficha para registro de mulheres que necessitam 

de internação no município de Ribeirão Preto. Resultados: a fase I mostrou o perfil 

de 114 mulheres internadas para tratamento de mastite lactacional na rede pública 

de referência entre os anos de 2009 a 2013, as mulheres mais acometidas são 

as primíparas, a maioria teve alguma intercorrência frente à amamentação antes 

da necessidade de internação, 62 (54,4%) mulheres tiveram abscesso mamário, 

27 (51,9%) tiveram resultado de Staphylococcus aureus e 21(18,4%) desmamaram 

em consequência do abscesso. A terapêutica para mastite lactacional uniu 

medicação tópica, sistêmica e terapêutica complementar. A fase II mostrou que 

as terapêuticas encontradas para mastite lactacional foram alternativas com 

probióticos, convencional e para abscessos. A fase III validou a nova “Ficha de 

registro da assistência à mulher na amamentação durante 

a internação por intercorrências mamárias”, utilizando os 

dados da primeira e segunda fase para construção dos 

itens do instrumento que foi validado com a concordância 

de especialistas Conclusões: este estudo uniu a prática assistencial e evidências 

científicas como base na formulação de um instrumento com o objetivo de 

identificar práticas não aceitáveis para mastite lactacional, proporcionando aos 

profissionais de saúde melhores informações no desenvolvimento de sua prática 

clínica.

PALAVRAS-CHAVE: Mastite; Saúde da mulher; Medicina baseada em evidências

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: World Health Organization (WHO). Mastitis. 

Causes and management. Geneva, 2000.



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

416

PO407 - MATERNIDADE SEM NEURA COMO PROJETO DE PROMOÇÃO, DEFESA 

E APOIO À MATERNIDADE E À INFÂNCIA VIA WEB

Vieira VL 1; Pavan DM 2; 

1 - Centro de Saúde Escola Geraldo de Paula Souza; 2 - Secretaria de Educação - 

Estado de São Paulo; 

Introdução: O projeto “Maternidade Sem Neura”, desenvolvido por nutricionistas 

com experiência em saúde materno-infantil e mobilizadas pelas próprias vivências 

pessoais, utiliza-se do meio virtual para acolher mães e possibilitar a troca de 

experiências entre elas em temas relacionados à saúde, como gestação, puerpério, 

amamentação e alimentação infantil. Pressupõe que a mulher requer espaços de 

escuta e rede de apoio, inclusive, na internet. 

Objetivo: Relatar a experiência de um trabalho virtual, com foco na saúde, voltado 

à promoção, defesa e apoio à maternidade e à infância. 

Metodologia: O “Maternidade Sem Neura” contempla webpage, Facebook 

e Instagram. No campo da gestação, apoia o cuidado da mulher e incentiva o 

parto humanizado; na amamentação, defende a informação à mãe, a livre-

demanda e a manutenção da amamentação até os 2 anos; acerca da alimentação/

nutrição infantil, aborda a introdução alimentar visando à autonomia do bebê, 

a comensalidade e a valorização da culinária; nos temas sobre infância/mulher/

maternidade, discute o puerpério, o cuidado do bebê e as imposições sociais 

sobre a maternidade. 

Resultados: A webpage publicou 248 textos, com 94661 visualizações de textos, 

sendo os mais acessados: desmistificação da avaliação do bebê pelo ganho de 

peso, a publicidade abusiva de produtos lácteos, cuidados 

com a alimentação para a melhora da imunidade e as redes 

de apoio para a manutenção da amamentação. O Facebook 

possui 11200 seguidores, dinamizando conteúdos publicados 

na webpage e outros correlatos. O Instagram contém 83 publicações e 589 

seguidores. O projeto tem proporcionado acesso à informação e a comunicação 

entre milhares de mulheres e promove ações educativas presenciais. 

Conclusões: Apesar do excesso de conteúdos sobre maternidade, existem lacunas 

na educação em saúde via web e o crescimento do “Maternidade Sem Neura” é 

um reflexo desse cenário. A utilização de ferramentas simples, mas inovadoras, 

contribuem para o apoio à maternidade e à saúde infantil. 

PALAVRAS-CHAVE: direitos da mulher; aleitamento materno; nutrição infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Frossard VC, Dias MCM. O impacto da internet 

na interação entre pacientes: novos cenários em saúde. Interface (Botucatu). 

2016 June; 20(57): 349-361. 

Garbin HBR, Guilam MCR, Pereira Neto André Faria. Internet na promoção da 

saúde: um instrumento para o desenvolvimento de habilidades pessoais e sociais. 

Physis. 2012; 22(1): 347-363. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde da criança : aleitamento materno e alimentação 

complementar / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 

de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015.
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PO408 - MILK DONOR SOCIAL SUPPORT NETWORK: PARTNERSHIP BETWEEN 

HUMAN MILK BANKS AND THE BRAZILIAN MILITARY FIREFIGHTERS CORPS

Alencar LCE de 1; Guilhem DB 2; 

1 - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; 2 - Universidade de Brasília; 

Introduction: Brazil nowadays has the largest and the most complex Human Milk 

Bank Network (nHMB-BR) in the world, fact that has been emphasized in several 

research works. Inserted in the lines of priority care of promotion, protection 

and support to breastfeeding and one of the main actions of the Technical Area 

of Child Health and Breastfeeding in the Health Ministry, the nHMB-Br currently 

consists of 220 Human Milk Banks (HMBs) and 177 Collection Posts. In possession 

of an expanding technological arsenal of practices and knowledge, the presence of 

HMBs is standing out, abroad as well, as “basis for the Technical Support Program 

for the Installation of a Latin American nHMB (HMB Program)” . 

Objective: The present study aims at analyzing scientific works published in 

periodicals indexed in electronic databases about the importance of a social 

support network to the donation of human milk through the partnership between 

Brazilian Human Milk Banks and the Military Firefighters Corps for receivers of 

human milk, counting from the network’s first registered existence in Brazil until 

the year of 2015, and considering its social effects in the country and perhaps 

abroad. Method: The study is a critical review of the electronic scientific literature, 

searched from December 2014 to February 2015. 

Results: 110.098 works were found, then selected and later recovered after 

thoroughly meeting all the inclusion and exclusion criteria. A total of 25 scientific 

publications were recovered and read in full: 6 articles, 1 

doctoral thesis, 8 master’s dissertation, 5 latu sensu post 

graduation studies, 3 monographs and 2 undergraduate 

dissertations. 

Conclusion:From the scientific evidence and also from the practical experience 

of the Brazilian Network of Human Milk Banks, built and consolidated in the last 

two decades, Brazil currently represents a role model to be followed by other 

countries regarding human milk donation. 

PALAVRAS-CHAVE: Firefighters; Milk Banks; Human milk banking

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Alencar LCE de, Guilhem DB. Milk donor social 

support network: partnership between Human Milk Banks and the Brazilian 

Military Firefighters Corps. Carson L, Organizadora. Breast Milk: consumption and 

its effects on child health. 1ed. New York: Nova Science Publishers; 2016. p 1-20.
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PO409 - MORTALIDADE EM MENORES DE 5 ANOS UM INDICADOR REAL DA 

SAÚDE DA CRIANÇA.

Silva LMC 1; Silva MSA 1; Silva MRL 1; Guzzo ACA 1; Reis MS 1; 

1 - SESPA; 

INTRODUÇÃO: Apesar do número de mortes de crianças com menos de cinco anos 

ter caído de 12,7 milhões por ano em 1990 para 5,9 milhões em 2015, desde 1990 

até 2015 o mundo perdeu 236 milhões de vidas nesta faixa etária, mais do que toda 

a população brasileira. Dezesseis mil crianças com menos de cinco anos de idade 

morrem todos os dias. Apesar do índice de mortalidade infantil apresentar quedas 

contínuas desde 1990, o mundo ainda não está fazendo o suficiente para prevenir 

novas mortes. OBJETIVOS: Demonstrar o número de mortes em crianças menores 

de 5 anos no Estado do Pará de 2014 a 2015. MÉTODO: Pesquisa no sistema SIM/

DEE/DEPI/SESPA do departamento de Vigilância Epidemiológica do estado do 

Pará no período de 2014 a 2015. RESULTADOS: Número de óbitos em crianças 

menores de 5 anos segundo ano e município de residência e Estado do Pará de 

2014 a 2015 foram respectivamente: 3076; 2932; 3614; 3364; 3316; 3228; 3131; 2939; 

2839; 2741; 2659 e 2498. Sendo que os 20 municípios com maiores números de 

mortalidade foram: Belém, Ananindeua, Santarém, Marabá, Parauapebas, Cametá, 

Castanhal, Breves, Altamira, Bragança, Abaetetuba, Itaituba, Tucuruí, Paragominas, 

Tailândia, Redenção, Marituba, Barcarena, Oriximiná, Portel e Moju com número de 

mortes: 5403; 1962; 1644; 1298; 943; 794; 698; 696; 695; 644; 599; 595; 578; 577; 

490; 434; 428; 422; 411; 383 e 380 respectivamente, concentrando 55% dos óbitos. 

Destes 20 munícipios os óbitos se concentraram na 1ª, 11ª, 9º, 6ª e 8ª regional de 

saúde com 73%. CONCLUSÃO: Os resultados apontam um 

decréscimo do número de mortes em menores de 5 anos, 

mas também apontam para necessidades de implantação 

de ações que combatam seriamente esta chaga que é a 

morte infantil. 

PALAVRAS-CHAVE: mortalidade em menores de 5 anos; crianças; estado do Pará.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. World Health Organization [página na 

Internet]. Infant and neonatal mortality [acessado em 14.07.2016]. http://www.

who.int/gho/child_health/mortality/ 

2. Brasil Ministério da Saúde DATASUS [página na Internet]. Número de óbitos 

infantis (menores de 5 ano) (Brasil, 2014 2015) [acessado em 14.07.2016].: http://

tabnet.datasus.gov 

3. M.R. Latorre, M.R. Cardoso Análise de séries temporais em epidemiologia: uma 

introdução sobre os aspectos metodológicos, Rev Bras Epidemiol., 4 (2001), pp. 

145–152. 

4. Lansky S, Friche AA, Silva AA, Campos D, Bittencourt SD, Carvalho ML, et 

al. Pesquisa nascer no Brasil: perfil da mortalidade neonatal e avaliac¸ão da 

assistência à gestante e ao recém- -nascido. Cad Saude Publica. 2014;30 Suppl 

1:S192---207.
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PO410 - MOVIMENTO A FAVOR DE UM NOVO MODELO DE ATENÇÃO 

OBSTÉTRICA E NEONATAL

Backes MTS 1; Amorim TS 1; Zirr GM 1; Leusin E 1; Nadler C 1; Martins B 1; 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; 

Introdução: O nascimento é um processo de transição da vida intrauterina para 

extrauterina que envolve múltiplos mecanismos de adaptação biológica, no entanto, 

parece existir uma banalização do nascimento1 onde a pressa em acelerar o trabalho 

de parto impõe o uso de intervenções como amniotomia, ocitocina, episiotomia 

e cesariana em mulheres de baixo risco. Essas interferências demonstram que o 

modelo assistencial obstétrico está centrado no serviço e no profissional, e não na 

mulher e no processo do parto.2 As orientações no pré-natal priorizam sinais de 

risco, reforçando o caráter biomédico da assistência.3 Objetivo: Este Projeto visa 

desencadear um movimento a favor de um novo modelo de atenção obstétrica 

e neonatal, fundamentado nos princípios da humanização do cuidado, nas boas 

práticas e no resgate da fisiologia do nascimento. Método: Trata-se de Projeto de 

Extensão, multicêntrico, interdisciplinar, intersetorial, voltado para profissionais 

da saúde, educação básica, mulheres, famílias e adolescentes, por meio do uso 

de metodologias ativas: rodas de conversas, dinâmicas de grupo, palestras, 

trabalhos em escolas, salas de espera dos Centros Obstétricos dos hospitais 

de Florianópolis/SC, grupo de gestantes. Resultados: Inicialmente, promoveu-

se encontros para discussão crítico-reflexiva de evidências científicas com a 

participação de enfermeiros do centro obstétrico do Hospital Universitário (HU/

UFSC), residentes de enfermagem, graduandos, pós-graduandos e professores 

da UFSC. Os encontros foram subsidiando teoricamente 

as propostas e oferecendo um espaço de “desabafos” aos 

enfermeiros que constantemente presenciam casos de 

violência obstétrica ou tem dificuldades em implementar 

as boas práticas por falta de apoio institucional e/ou por barreiras de outros 

profissionais. Conclusão: pretende-se contribuir para o fortalecimento do SUS, o 

avanço da Rede Cegonha e para o crescimento de uma rede de empoderamento 

profissional de enfermeiras obstétricas voltadas à retomada do nascimento 

saudável como exercício de cidadania, direitos sexuais e reprodutivos que 

respeitem os direitos da mulher.

PALAVRAS-CHAVE: Humanização da Assistência; Parto humanizado; Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Chaves, Ricardo Lêdo. O nascimento como 

experiência radical de mudança. Cad. Saúde Pública [Internet]. 2014 [cited 2016 

July 23] ; 30( Suppl 1 ): S14-S16. Available from: http://www.scielo.br/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2014001300004&lng=en. http://dx.doi.

org/10.1590/0102-311XPE03S114. 

2. Riesco, Maria Luiza Gonzalez. Nascer no Brasil “em tempo”: uma questão de 

hierarquia das intervenções no parto?. Cad. Saúde Pública [Internet]. 2014 [cited 

2016 July 23] ; 30( Suppl 1 ): S35-S36. Available from: http://www.scielo.br/scielo.

php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2014001300007&lng=en. http://dx.doi.

org/10.1590/0102-311XCO02S114. 

3. Viellas Elaine Fernandes, Domingues Rosa Maria Soares Madeira, Dias Marcos 

Augusto Bastos, Gama Silvana Granado Nogueira da, Theme Filha Mariza 

Miranda, Costa Janaina Viana da et al . Assistência pré-natal no Brasil. Cad. 

Saúde Pública [Internet]. 2014 [cited 2016 Aug 01] ; 30( Suppl 1 ): S85-S100. 

Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-

311X2014001300016&lng=en. http://dx.doi.org/10.1590/0102-311X00126013. 
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PO411 - MTA - INICIATIVA MULHER TRABALHADORA QUE AMAMENTA – UMA 

EXPERIÊNCIA EXITOSA NO PARÁ.

Silva LMC 1; Silva MSA 1; Silva MRL 1; Guzzo ACA 1; Reis MS 1; 

1 - SESPA; 

INTRODUÇÃO: A iniciativa MTA-Mulheres Trabalhadoras que Amamentam, 

através da Portaria ANVISA nº 193, de 23 de fevereiro de 2010, discorre sobre a 

instalação de salas de apoio à amamentação em empresas públicas ou privadas 

para apoiar as mulheres que trabalham e amamentam. Esta Iniciativa atende a 

três eixos: O eixo principal é a Lei 11.770/2008, que criou o Programa Empresa 

Cidadã, destinado à prorrogação da licença-maternidade de 120 para 180 dias 

mediante concessão de incentivo fiscal. O segundo eixo, visa a criação de salas de 

amamentação nas empresas para que as mães possam coletar o leite, armazenar 

e levar para casa, para os seus bebês. O terceiro eixo, consiste na criação de 

creches nas próprias empresas, ou oferecendo auxílio-creche garantindo assim 

a promoção de uma sociedade saudável e promissora. OBJETIVOS: Demonstrar 

a trajetória de implantação das salas de apoio à amamentação no estado do 

Pará. MÉTODO: Levantamento nos relatórios de implantação do estado do Pará. 

RESULTADOS: Foi realizada 01 oficina para facilitadores em 2012, onde foram 

formados 23 facilitadores e visitadas 06 empresas. No ano de 2015, as visitas de 

sensibilização às empresas foram retomadas e 12 salas foram certificadas com 

as Placas pelo Ministério da Saúde no estado do Pará, sendo elas: Fundação 

Santa Casa de Misericórdia do Pará-Belém; Hospital Dom Luiz I- Belém; Hospital 

da Ordem Terceira-Belém; Hospital Divina Providência-Marituba; Hospital Santo 

Antonio Maria Zaccaria-Bragança; Hospital das Clínicas-

Bragança; Hospital Geral-Bragança; Unidade Municipal de 

Saúde Bengui I-Belém; Maternidade Saúde da Criança-

Belém; Hospital Regional do Marajó-Breves; Programa Viver 

Bem-Estação Saúde/UNIMED-Belém; e, Unidade Municipal de Saúde Providência-

Belém. CONCLUSÃO: Os resultados apontam um bom desempenho do estado na 

implantação das salas de amamentação e demonstram que são uma alternativa 

que permitem garantir a saúde dos bebês, a tranquilidade das mães assim como 

as suas presenças no trabalho de modo concentrado e produtivo.

PALAVRAS-CHAVE: Mulher Trabalhadora que Amamenta; certificação; salas de 

apoio à amamentação.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Cadernos 

de atenção básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação 

complementar. Brasília: Ministério da Saúde, 2015. 

2. Rea, M.F.; Venâncio S.I.; Batista; L.E.; Santos, R.G.; Greiner, T. Possibilidades e 

limitações da Amamentação entre mulheres trabalhadoras formais. Estudo do 

Instituto de Saúde de São Paulo-SP. Revista de Saúde Pública. 1997. Abril; 31 (2). 

3. Silva, A.C.S.; Silva, M.G.L. Aleitamento Materno na Formação do Vínculo 

Afetivo Mãe-Filho: Estudo entre Alunas do Curso de Enfermagem Neo-Natal, 

Especialização do Departamento de Neonatologia do Instituto Fernandes Figueira 

/ Fiocruz. Revista Enfermagem Brasil. 2004. Setembro-Outubro; 3 (5); 295 – 296. 
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PO412 - NASCENDO EM TIMBÓ - UMA EXPERIENCIA DE VALORIZAÇÃO DA 

VIDA

Zetzsche MF 1; Salvador LZ 1; Marconcini LB 1; Schulz A 1; TomelinEI 1; 

1 - Prefeitura Municipal de Timbó; 

Introdução: A cidade de Timbó tem alto índice de industrialização e a maior parte 

de sua população inserida no mercado de trabalho. A adesão dos dois membros 

do casal nos grupos educativos de gestantes é baixa, embora muitos manifestem 

o desejo de participar. 

Objetivos: O projeto visa oportunizar a participação de um maior numero de 

casais no horário alternativo noturno e dar seguimento a apoio ao nascimento 

e amamentação fortalecendo os pontos da rede, inclusive utilizando as redes 

sociais e uma pagina de Facebook onde ha trocas de informação entre os 

profissionais e os casais. Foram utilizadas as metodologias ativas com rodas de 

conversa, precedidas de avaliação e debate entre os profissionais do projeto e 

seguimento das famílias durante parto puerpério e amamentação.Os resultados 

ate o momento demostram alto grau de satisfação, melhora das condições gerais 

no puerpério e vínculos entre osparticipantes.

Referências: BRASIL, Ministério da Saúde Atenção ao pre natal de baixo risco. 

Ministério da Saúde Brasília DF 2012 

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE Carta de Brasília - Manifesto do 8º Simpósio 

sobre Política Nacional de Saúde, 2005.FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: 

saberes necessários à prática educativa. 2a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

ARENDT, Hannah, A condição humana. São Paulo: Ed Universidade, 1981.

PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde; Casais gravidos; 

Nascimento saudável

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL, Ministério da Saúde Atenção ao pre 

natal de baixo risco. Ministério da Saúde Brasília DF 2012 

BRASIL - MINISTÉRIO DA SAÚDE Carta de Brasília - Manifesto do 8º Simpósio 

sobre Política Nacional de Saúde, 2005.FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: 

saberes necessários à prática educativa. 2a ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2002. 

ARENDT, Hannah, A condição humana. São Paulo: Ed Universidade, 1981. 
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PO413 - O APOIO FAMILIAR E DOS PROFISSIONAIS PODE SER DECISIVO PARA 

ESCOLHA DE PARIR NATURALMENTE

Melo, SL 1; Melo, FGS 2; Rego, RMV 3; 

1 - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triangulo Mineiro; 2 - Hospital 

Sírio Libanez; 3 - Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de 

Sergipe.; 

Introdução. A transformação do modelo assistencial em obstetrícia é um desafio 

na sociedade, e se faz necessário esforços de gestores, profissionais de saúde e 

da sociedade, assim como a inserção das enfermeiras obstétricas na assistência 

ao parto e ao nascimento1. Objetivo. Descrever o processo para escolha e decisão 

de parir natural em uma mulher que temia a dor do parto. Metodologia. Trata se 

de um estudo de caso individual. O estudo de caso é uma estratégia de pesquisa 

utilizada de forma extensiva em ciências sociais que leva a entender uma atividade 

dentro de importantes circunstâncias e planejamento, técnicas de coleta de dados 

e análise dos mesmos2. Resultados. Mulher primigesta, 35 anos, havia optado por 

cesariana por medo das dores. Embora seu esposo verbalizasse preferir que o filho 

nascesse naturalmente, ela não aceitava a ideia. Sua sogra também, enfermeira, 

enviou artigos sobre parto e descobriu um curso Maternidade Ativa em São Paulo. 

A partir do sexto mês o casal frequentou as reuniões semanalmente e ao entender 

todos os tipos de nascimento e benefícios do parto humanizado, optaram pelo 

parto humanizado vertical. Embora o convênio deles não houvesse um médico 

que fizesse parto humanizado, decidiram procurar um médico particular. A criança 

nasceu com 40 semanas e cinco dias, parto hospitalar, vertical e humanizado, 

sem episiotomia, Apgar 10 ao nascimento, peso 3,350 Kg 

sendo colocado imediatamente no tórax da mãe e o cordão 

umbilical foi cortado após parar de pulsar. A amamentação 

iniciou com dez minutos e permaneceram em alojamento 

conjunto contínuo. Conclusão. Hoje a família relata sentir-se em virtude de uma 

decisão acertada. Planejar a concepção, gravidez e parto humanizado constituiu 

um processo permeado de emoção para casal com 15 anos de relacionamento 

sendo que seis casados, ambos com 34 anos ocasião em que decidiram em 

comum acordo ter um filho. 

PALAVRAS-CHAVE: Parto humanizado; Obstetrícia; Humanização da assistência

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 SOUSA, Ana Maria Magalhães et al. Práticas na 

assistência ao parto em maternidades com inserção de enfermeiras obstétricas, 

em Belo Horizonte, Minas Gerais. Esc. Anna Nery [online]. 2016, vol.20, n.2 [cited 

2016-08-12], pp.324-331. 

2 YIN, R.K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: 

Bookman,2005. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Ações Programáticas e Estratégicas. Além da sobrevivência: práticas integradas 

de atenção ao parto, benéficas para a nutrição e a saúde de mães e crianças / 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Área Técnica de Saúde da 

Criança e Aleitamento Materno. – Brasília : Ministério da Saúde, 2011.
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PO414 - O CUIDADO PÓS PARTO REALIZADO POR ENFERMEIRAS OBSTÉTRICAS: 

RELATO DE EXPERIÊNCIA

Gomes, IEM 1; Quadros, JS 1; Bordignon, JS 2; Rocha, BD 2; Reis TLR 1; Arboit, J 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 2 - Centro Universitário Franciscano; 

Introdução: A gravidez é um momento especial na vida de uma mulher, e desta 

mesma forma o puerpério é um momento igualmente especial e que demanda 

de algumas considerações específicas. É neste período que alguns problemas 

podem surgir, podendo ser responsáveis por muitas sequelas e até mesmo 

mortes de mulheres, provocadas por hemorragias e infecções. O profissional 

enfermeiro contribui significativamente nesse processo de transição da vida da 

mulher, quando realiza um cuidado diferenciado e singular as mulheres. Objetivos: 

Relatar as experiências de residentes em enfermagem obstétrica no cuidado às 

mulheres no pós parto imediato. Métodos: Trata-se de um relato de experiência 

das atividades práticas desenvolvidas durante a vivência hospitalar de residentes 

em enfermagem obstétrica. As atividades foram desenvolvidas em um hospital de 

médio porte da região central do estado do RS, sob a supervisão de enfermeiras 

obstétricas, nos anos de 2014 e 2015. Resultados: Os cuidados desenvolvidos pelas 

residentes às mulheres durante o pós parto imediato envolveram orientações 

as puérperas, em relação à higiene, deambulação, cuidados com o períneo, 

modificações corpóreas imediatas e incentivo ao aleitamento materno, bem como, 

as residentes realizavam exame físico completo para detecção de complicações, 

quais sejam: involução uterina, formação do globo de segurança de Pinard e 

observação dos lóqueos, para prevenção de hemorragia pós parto. Nesse período 

também foram abordados questões que envolviam a saúde 

do recém-nascido, e modificações pós parto, especificando 

as estratégias para melhor enfrentá-las. Conclusão: O 

cuidado de enfermagem prestado às mulheres durante o 

período de pós parto imediato é um cuidado indispensável no que tange tanto 

as complicações pós parto, quanto a possibilitar que o vínculo entre o binômio 

mãe-bebê se estabelece mais precocemente. 

PALAVRAS-CHAVE: Cuidado de enfermagem; Puerpério; Enfermagem Obstétrica

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Atenção ao pré-natal de 

baixo risco / Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2012, 318p. 

2.Vieira F, Bachion MM, Salge AKM, Munari DB. Diagnósticos de enfermagem da 

NANDA no período pós-parto imediato e tardio. Esc Anna Nery Rev Enferm 2010 

jan-mar; 14 (1): 83-89. 
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PO415 - O JOGO “CUIDANDO DE SEU BEBÊ”: PROPOSTA EDUCATIVA 

MULTIPROFISSIONAL EM HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA

Siqueira FPC 1; Araújo RTF 1; Santos TR 1; 

1 - Faculdade de Medicina de Marília; 

Introdução: A literatura aponta a eficácia do uso de jogos em práticas de educação 

em saúde, contribuindo para a criação de espaços reais de aprendizagem, 

estimulando o interesse do indivíduo e tornando-o ativo em seu processo de 

conhecimento. Objetivo: descrever a experiência vivenciada quanto a elaboração 

e utilização de um jogo educativo multiprofissional. Método: Relato de experiência 

quanto a utilização de um jogo educativo multiprofissional. O referido jogo foi 

elaborado pelas próprias autoras para instrumentalizar a família e profissionais 

sobre ações de promoção de saúde à criança em unidade de alojamento conjunto 

de um Hospital Amigo da Criança. Resultados: Elaboração e utilização de um 

recurso educativo e lúdico, o jogo “cuidando de seu bebê” consiste em um 

tabuleiro, que permitiu instrumentalizar e dinamizar as práticas de promoção à 

saúde voltadas aos cuidados com o recém-nascido, ao aleitamento materno e 

aos direitos da criança, direitos materno e paterno, bem como as necessidades 

dos sujeitos participantes. Considerações finais: Observa-se que este jogo foi 

um excelente disparador para discussão dos temas contribuindo ainda, para 

identificação das necessidades e dúvidas, permitindo maior interação entre os 

participantes, tornando os sujeitos desinibidos, dinâmicos e ativos no processo 

de aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Alojamento conjunto; Educação em 

saúde; Jogos e brinquedos

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da 

Saúde. Saúde da criança: Nutrição Infantil- Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar [Internet]. Brasília (DF);2015 [cited 2016 May 28]. Availablefrom: 

file:///C:/Users/Pulloc/Desktop/Saude_crianca_aleitamento_materno_2015%20
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Fonseca LMM, Scochi CGS, Mello DF. Educação em saúde de puérperas em 

alojamento conjunto neonatal: aquisição de conhecimento mediado pelo uso de 

um jogo educativo. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 2002 Apr; 10( 2 ): 166-171. 

Lopes SS et al. Iniciativa Hospital Amigo da Criança: avaliação dos dez passos 

para o sucesso do aleitamento materno. Rev. Paul. Pediatr., São Paulo, 2013, 31(4): 

488-493. 

Pasqual KK, Braccialli LAD, Volponi M. Alojamento conjunto: espaço concreto de 

possibilidades e o papel da equipe multiprofissional. Cogitare Enferm. 2010 Abr/

Jun; 15(2): 334-339. 
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PO416 - OCORRÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO OU ALEITAMENTO 

CRUZADO EM CRIANÇAS VERTICALMENTE EXPOSTAS AO HIV: DADOS 

PARCIAIS

Bick MA 1; Ferreira T 1; Silva FS 1; Toebe TRP 1; Paula CC 1; Padoin SMM 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: Nos últimos dez anos a taxa de detecção de HIV em menores de 

cinco anos, apresentou uma queda de 33,3%, o que aponta para a redução da 

taxa de transmissão vertical. Sabe-se que quando aplicadas todas as medidas 

preconizadas pelo Ministério da Saúde, essa taxa se reduz a níveis inferiores a 

2%. O leite materno é a melhor maneira de alimentar uma criança e uma das 

intervenções mais importantes para reduzir o risco de mortalidade infantil, em 

contrapartida, mulheres soropositivas são desaconselhadas a amamentar pelo 

risco de transmissão do HIV. Para tanto, no Brasil essas crianças tem garantido por 

lei, o fornecimento integral e gratuito de fórmula láctea infantil pelo menos até o 

sexto mês de vida. Objetivo: Descrever a ocorrência do aleitamento materno ou 

cruzado em uma população de crianças nascidas expostas ao HIV, no município 

de Santa Maria - RS. Metodologia: Trata-se de um recorte do projeto matricial 

intitulado “Avaliação da capacidade familiar para cuidar de crianças expostas ao 

HIV” (CAAE: 50609615.1.0000.5346), nesta fase realizada por meio de análise de 

69 prontuários de crianças, de zero a dois anos de idade, verticalmente expostas 

ao HIV. Para análise dos dados, foi utilizado o software Epi-Info v.3.5.1. Resultado: 

Como resultados podemos observar a ocorrênca de três (4,4%) casos de oferta 

de aleitamento, sendo dois deles realizados pelas mães soropositivas e um 

aleitamento cruzado em mulher com condição sorológica 

desconhecida. Entre estas três crianças verticalmente 

expostas, uma delas apresentou o diagnóstico confirmado 

de HIV e está realizando acompanhamento neste serviço. 

As demais tem carga viral indetectável até o momento. Conclusão: Os serviços 

de saúde devem assegurar uma assistência humanizada, e que possibilite por 

meio de orientações oportunas e adequadas, a compreensão das mães quanto 

ao risco de transmissão do vírus, de maneira a garantir o cumprimento dessa 

recomendação.

PALAVRAS-CHAVE: HIV; Transmissão de Doença Infecciosa, Vertical; Aleitamento 

Materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 2104/

GM. Brasília, DF, 2002. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de DST e AIDS. Projeto Nascer. 

Brasília, DF, 2003. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Programa Nacional de DST e AIDS. Manual 

normativo para profissionais de saúde de maternidades da iniciativa Hospital 

Amigo da Criança-Referência para mulheres HIV positivas e outras que não 

podem amamentar. Brasília, DF, 2004a. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 

de DST, Aids e Hepatites Virais. Boletim Epidemiológico HIV/Aids. Brasília, DF, 

2015a. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Vigilância em Saúde. Departamento 

de DST, Aids e Hepatites Virais. Transmissão vertical do HIV e Sífilis: Estratégias 

para redução e eliminação. Brasília, DF, 2014c.
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PO417 - OFICINA DE GESTANTE: BELEZA E CUIDADOS COM O CORPO DURANTE 

A GESTAÇÃO

Fernandes RC 1; Katz M 1; Gresolle 2; Crispim SP 1; 

1 - Universidade Federal do Paraná; 2 - Prefeitura de Colombo; 

Introdução: 

Durante a gestação, o corpo da mulher modifica-se. Praticamente todos os sistemas 

do organismo são afetados, entre eles a pele. As mudanças corporais podem 

ser transitórias como aumento do volume sanguíneo e mama ou permanentes 

como estritas e celulites podem ser percebidas negativamente e trazer prejuízos 

emocionais para a mulher (Alves et al., 2005). 

Objetivo: 

Empoderar a mulher sobre o seu corpo, e as mudanças gestacionais e pós-natais. 

Metodologia: 

Em 2015, no Paraná, em uma Unidade Estratégia de Saúde da Família na oficina 

de gestantes com periodicidade mensal, um dos temas propostos foi o sobre 

beleza e cuidados com o corpo durante a gestação. A nutricionista integrante 

do Programa de Residência em Saúde da Família pela Universidade Federal do 

Paraná, as enfermeira e cirurgiã-dentista do município, realizaram um dialogado 

sobre de melasma, estrias, lipodistrofia ginóide, peso e alimentação saudável. Em 

roda de conversa com aproximadamente 30 gestantes, as mediadoras explicaram 

sobre as intercorrências, como e por que acontecem, e como prevenir. 

Resultados: 

As gestantes demonstraram interesse no assunto por meio de questionamentos 

e comentários sobre o tema. Relatam históricos familiares e 

de gestações anteriores. 

Conclusão: 

Neste espaço dedicado a gestante, houve disseminação de 

conhecimento e troca de saberes. Ouvir o público alvo sobre suas principais dúvidas 

e dilemas pareceu fazer-se importante no estabelecimento e fortalecimento do 

vínculo serviço de saúde e comunidade. Faz se positivo este tipo de ação para a 

mulher, e para outros públicos. Assim, considerou-se positivo que estas mulheres 

tenham conhecimento sobre seu corpo durante a gestação e outros momentos 

da vida. 

PALAVRAS-CHAVE: Gestação; Bem-estar; Nutrição

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Alves Gilvan Ferreira, Nogueira Lucas 

Souza Carmo, Varella Tatiana Cristina Nogueira. Dermatologia e Gestação. 

A. Bras.Dermatol. [Internet]. Abril 2005 [cited 02 de agosto de 2016]; 80 (2): 

179-186. Disponível a partir de: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0365-05962005000200009&lng=en. http://dx.doi.org/10.1590/

S0365-05962005000200009.
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PO419 - OS CUIDADOS DE ENFERMAGEM A GESTANTE, PUÉRPERA E AO RECÉM-

NASCIDO EM UNIDADE TOCO-GINECOLÓGICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Arboit J 1; Padoin SMM 2; Cortes LF 1; Quadros JS 1; Reis TLR 1; Gomes IM 1; 

1 - Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Santa 

Maria; 2 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: Os cuidados de enfermagem a gestante, puérpera e recém-nascido 

necessitam primordialmente de qualidade e humanização1. Ainda, requerem 

o reconhecimento de que cada mulher tem sua subjetividade e referências 

culturais, as quais devem ser respeitadas2. Objetivos: Relatar as experiências 

do cuidado de enfermagem a gestante, puérpera e ao recém-nascido em uma 

Unidade Toco-Ginecológica. Métodos: Trata-se de estudo descritivo, do tipo relato 

de experiência. Advém das atividades práticas da Disciplina de Enfermagem no 

Cuidado à Mulher, ao Adolescente e à Criança, desenvolvidas na Unidade Toco-

Ginecológica de um hospital, no período de agosto a dezembro de 2015. Esta 

disciplina é ministrada no 6° semestre do Curso graduação em Enfermagem da 

Universidade Federal de Santa Maria/UFSM. As atividades foram supervisionadas 

por mestrandas e doutorandas do Programa de Pós-Graduação de Enfermagem/

UFSM e pela docente responsável no campo de prática, acompanhadas pela equipe 

de enfermagem da unidade. Resultados: As ações de cuidado compreenderam: 

análise dos prontuários do binômio mãe-filho; exame físico da gestante e/ou 

puérpera e do recém-nascido, identificando complicações e/ou problemas; 

orientações sobre aleitamento materno e alimentação complementar; orientações 

sobre higiene, sono e repouso da mãe e recém-nascido; acolhimento da 

gestante e/ou puérpera e seus acompanhantes; realização 

do banho do RN junto à puérpera e acompanhantes, 

identificando características específicas do RN, explicando 

sua normalidade e detalhando todos os procedimentos 

realizados; buscando sempre o envolvimento da família/acompanhantes ao 

longo das orientações e cuidados de enfermagem. Durante as atividades 

práticas buscou-se o emprego de linguagem clara e acessível, sanando dúvidas e 

explicando todos os procedimentos realizados. Destaca-se que os cuidados eram 

registrados no prontuário, sendo desenvolvidos somente após o consentimento 

das puérperas. Conclusão: Os cuidados de enfermagem as mulheres-gestantes-

parturientes e ao recém-nascido, ao serem realizados mediante posturas éticas 

e acolhedoras, envolvendo as famílias, tendem a promover a saúde materna e 

neonatal e prevenir doenças e agravos. 

PALAVRAS-CHAVE: Assistência de Enfermagem; Enfermagem Obstétrica; 

Recém-Nascido

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referências 
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PO420 - PERCEPÇÃO DAS MÃES SOBRE A INFLUÊNCIA DA AMAMENTAÇÃO 

NO DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL INFANTIL

Pedro CCL 1; Toriyama ATM 1; Veríssimo MLÓR 1; 

1 - Universidade de São Paulo- USP; 

Introdução: A amamentação influencia diretamente no desenvolvimento emocional 

da criança pela intensa interação mãe-bebê que ela propicia1. O toque e a grande 

quantidade de estímulos ocasionados pelo ato de amamentar favorecem o vínculo 

afetivo entre a mãe e o bebê podendo fazer com que essa criança se torne mais 

autoconfiante, competente socialmente e cooperativa em seus relacionamentos 

interpessoais2. Assim, conhecer a percepção das mães sobre a influência da 

amamentação no desenvolvimento emocional de seus filhos pode fornecer 

subsídios para intervenções de enfermagem que promovam o aleitamento 

materno e o desenvolvimento emocional das crianças Objetivos: Descrever como 

as mães percebem a influência da amamentação no desenvolvimento emocional 

de seus filhos . Metodologia: Será realizado estudo qualitativo, com técnica de 

observação participante3 em que o investigador observará um momento de 

amamentação e registrará a dinâmica mãe-filho existente. Serão feitas ainda 

entrevistas com a abordagem da História Oral de Vida, tal como proposta por 

Holanda e Meihy(2007)4. As mães serão convidadas a narrarem suas histórias 

pessoais sobre o aleitamento materno, sua interação mãe-bebê e seu impacto 

no desenvolvimento emocional de seus filhos. A análise dos dados será realizada 

segundo a técnica de “imersão e cristalização” sugerida por Borkan (1999)5, 

em que o pesquisador tornará evidente a visão das mães sobre essa influência. 

Resultados e Conclusão: Espera-se concluir que as mães 

compreendem que a promoção do desenvolvimento 

emocional infantil é um dos benefícios da amamentação e é 

considerado motivação para a decisão de amamentar.

PALAVRAS-CHAVE: Desenvolvimento; Amamentação; Vínculo

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 Queiroz TCN. Do desmame ao sujeito. São 

Paulo: Casa do Psicólogo; 2005. 

2 Pichon-Revière E. Teoria do Vínculo. 6ª ed. São Paulo: Martins Fontes; 1998. 

3 Correia MCB. A observação participante enquanto técnica de investigação. 

Lisboa: Revista Pensar Enfermagem; 2009;13(2):30-36. 

4 Holanda F, Meihy JCSB. História Oral: como fazer, como pensar. São Paulo: 

Contexto; 2007. 

5 Borkan J. Immersion/Crystallization. In: Miller WC, Crabtree BF, editors. Doing 

qualitative research. Thousand Oaks: Sage Publications; 1999: 179-194. 
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PO421 - PERCEPÇÃO DE DOADORAS SOBRE A REDE DE APOIO SOCIAL À 

DOAÇÃO DE LEITE HUMANO NO DF: UMA ANÁLISE BIOÉTICA

Guilhem DB 1; Alencar LCE de 2; Almeida JAG 3; Moura LB de A 1; 

1 - Universidade de Brasília; 2 - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; 

3 - FIOCRUZ; 

Introdução: A Bioética emergiu como campo disciplinar para favorecer a análise 

concreta das situações relacionadas à vida e ao viver dos seres humanos, 

baseando-se em princípios como autonomia, beneficência, não maleficência e 

justiça. Mais recentemente foi incorporado o princípio da responsabilidade pública 

considerado de extrema relevância para o contexto de elaboração, implantação e 

avaliação de políticas públicas. Para que as políticas públicas possam atender as 

necessidades da população devem ser elaboradas a partir de evidências sólidas 

fornecidas pelas pesquisas científicas. 

Objetivo: Aprofundar conhecimentos sobre o processo de estruturação da rede 

social de apoio à doação de leite humano. Nessa proposta voltamos atenção a 

uma novidade brasileira no que se refere à constituição das Redes de Bancos de 

Leite Humano ao redor do mundo: a participação do Corpo de Bombeiros como 

parceiros dos serviços de saúde para a promoção da doação de leite humano e 

suporte fornecido às doadoras no Brasil. 

Metodologia: O estudo foi desenvolvido por meio de revisão integrativa da 

literatura utilizando as seguintes palavras-chave: corpo de bombeiros, bancos 

de leite, bancos de leite humano, apoio social, nas línguas portuguesa, inglesa e 

espanhola; nas seguintes bases eletrônicas de dados: Pubmed/Medline; Scielo, 

LILACS, e BVS. 

Resultados: Foram produzidos: um livro e dois capítulos de 

livros (já publicados), uma nota prévia, dois aceites para 

apresentação oral em eventos científicos, e uma matéria 

jornalística. 

Conclusão: No Brasil, muitos bancos de leite desenvolvem projetos ou programas 

conjuntos de cooperação com o Corpo de Bombeiros Militar de estados e 

municípios. A participação dos bombeiros está voltada para a captação do leite 

humano congelado, oferecimento de suporte às doadoras e aos serviços de saúde 

(bancos de leite). Essa parceria contribui para o fortalecimento das relações 

humanas, oferece oportunidade para retirada de dúvidas e fornece suporte social 

para as doadoras, família e comunidade local. 

PALAVRAS-CHAVE: Bioética; Apoio Social; Bombeiros

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Alencar LCE de, Guilhem DB. Milk donor social 

support network: partnership between Human Milk Banks and the Brazilian 

Military Firefighters Corps. Carson L, Organizadora. Breast Milk: consumption and 

its effects on child health. 1ed. New York: Nova Science Publishers; 2016. p 1-20. 

Alencar LCE de, Guilhem DB. The Brazilian Human Milk Banks network and the 

partnership with the Brazilian Military Firefighters Corps: fighting for life. Berhardt 

LV, Organizador. Advances in Medicine and Biology. 91ed.New York: Nova Science 

Publishers; 2015. p. 80-120. 

Alencar LCE, Guilhem DB, Almeida JAG. Rede de apoio social à doadora de leite 

humano: um estudo transversal. Online Braz J Nurs (Online). 2011; 10(2):1-3. 
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PO422 - PERCEPÇÃO DE GESTANTES EM RELAÇÃO AO GANHO DE PESO 

GESTACIONAL DURANTE OFICINA REALIZADA EM USF LOCALIZADA NA 

REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA

Katz M 1; Fernandes RC 1; 

1 - Universidade Federal do Paraná; 

Introdução: É consenso na literatura que um ganho de peso adequado durante 

a gestação está associado a um desfecho fetal satisfatório. Em geral, considera-

se que o crescimento fetal normal é uma função positiva do ganho de peso 

gestacional, modificado pelo estado nutricional pré-gestacional (AMORIN; 2008). 

Objetivos: Relatar sobre a oficina de gestantes realizada na Unidade de Saúde 

Estratégia da Família Moinho Velho localizada no Município de Colombo– Paraná, 

no período de estágio acadêmico. Refletir sobre a percepção das gestantes em 

relação à temática do ganho de peso gestacional. 

Metodologia: A oficina ocorreu na USF Moinho Velho no município de Colombo 

- Paraná com a presença de 18 gestantes. Através de dinâmicas interativas foi 

possível o debate sobre seus pensamentos e experiências culturais. Após 

as discussões referentes às experiências, através de slides foi apresentado 

informações e esclarecimentos científicos sobre alimentação e sobre a questão do 

ganho de peso para solucionar todas as duvidas que surgiram durante a oficina. 

Resultados: A parte em que trabalhamos o ganho de peso gestacional gerou 

debate e reflexões significativas para que todas pudessem compartilhar suas 

experiências e solucionar suas duvidas. A maioria das gestantes desconhecia a 

relação do ganho de peso com o índice de massa corporal (IMC), e acreditavam 

que era preciso ganhar 9 Kg no total, independente de seu 

estado nutricional. Além disso, outras não compreendiam a 

necessidade de se ganhar peso neste período, ao aderirem 

jejuns prolongados ou dietas restritivas. 

Conclusões: Foi de extrema importância à realização desta oficina, a partir de 

dinâmicas interativas foi possível despertar questionamentos interessantes e 

principalmente esclarecer as duvidas com o embasamento cientifico correto e 

necessário. Além disso, foi perceptível o interesse na população de acompanharem 

com uma nutricionista para a atenção individualizada para acompanhamento do 

ganho de peso. 

PALAVRAS-CHAVE: Ganho de peso; Gestantes; Oficina

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

AMORIN, S. M. R. F. . Perfil Nutricional de Gestantes Atendidas por Duas Unidades 

Básicas de Saúde de Londrina – PR. UNOPAR Cient., Ciênc. Biol. Saúde [Internet]. 

2008 [2016 ago.02];10(2):75-82
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PO423 - PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS SOBRE A INFLUÊNCIA NA ESCOLHA DA 

VIA DE PARTO

Perovano J 1; Dantas FB 1; Correa A 1; Roque ATF 2; 

1 - Escola Superior de Ensino de Criciúma – ESUCRI; 2 - Universidade do Estado 

de Santa Catarina - UDESC; 

O objetivo desta pesquisa foi identificar quem influenciou na decisão pela via 

de parto final. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa descritiva e exploratória, 

que respeitou os preceitos da Resolução 466/2012, do Conselho Nacional de 

Saúde1. Participaram do estudo 40 puérperas, atendidas pelo SUS no pós-parto, 

em um Hospital da região Sul de Santa Catarina. Foi evidenciado que 70% das 

puérperas exercia atividade profissional remunerada, 45% possuía idade entre 25 

a 30 anos, 52,5% eram casadas e a maioria possuía o ensino médio. Dentre as 

entrevistadas 40% possuíam única gestação e nenhum aborto, sendo a maioria 

por via vaginal. Em relação à influência recebida na decisão pela via de parto, 24 

puérperas relataram autonomia na sua escolha; 10 tiveram a influência do médico; 

5 de familiares e 1 puérpera referiu influência da mídia. No período gestacional a 

mulher recebe influência na escolha do tipo de parto de pessoas do seu convívio, 

porém as informações recebidas podem ser contraditórias dificultando na escolha 

da mulher sobre a melhor opção de parto. Neste momento os profissionais da 

saúde devem orientar, esclarecendo dúvidas em todas as fases da gestação2. E a 

decisão pela via de parto realizada foi de iniciativa do profissional médico (57,5%), 

o que refletiu na discordância sobre o desejo das entrevistadas. Se por um lado 

as gestantes não decidem ou opinam sobre a decisão da via de parto, as mesmas 

transferem esta responsabilidade para equipe de saúde. 

Ressalta-se ainda que a maior parte dos médicos decidem 

a via, sem ao menos indagar o desejo ou preferência em 

relação ao parto final, vaginal ou cesáreo3. Conclui-se que 

existe um déficit no vínculo entre a mulher e seu médico, para que as dúvidas sejam 

sanadas, cabendo à enfermagem realizar um cuidado humanizado respeitando 

sua individualidade ao valorizar seu desejo relativo à via de parto.

PALAVRAS-CHAVE: Via de parto; Percepção das puérperas; Cuidado de 

enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Conselho Nacional de Saúde. 

Resolução n° 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília: Diário Oficial da União, 2012. 

2. Weidle Welder Geison, Medeiros Cássia Regina Gotler, Grave Magali Teresinha 

Quevedo, Dal Bosco Simone Morelo. Escolha da via de parto pela mulher: 

autonomia ou indução?. Cad. saúde colet. 2014 Mar; 22( 1 ): 46-53. 

3. Gama Andréa de Sousa, Giffin Karen Mary, Angulo-Tuesta Antonia, Barbosa 

Gisele Peixoto, d’Orsi Eleonora. Representações e experiências das mulheres 

sobre a assistência ao parto vaginal e cesárea em maternidades pública e privada. 

Cad. Saúde Pública. 2009 Nov; 25( 11 ): 2480-2488. 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

432

PO424 - PERCEPÇÕES DO ACADÊMICO DE ENFERMAGEM SOBRE A 

HUMANIZAÇÃO DO PARTO E NASCIMENTO.

GONÇALVES BL 1; MARIOT MDM 1; CECCHETTO FH 1; 

1 - FACULDADE INEDI CESUCA; 

O modelo de atenção biomédico e a violência institucional à mulher são pontos 

marcantes e que tem motivado movimentos pela humanização do Parto e 

Nascimento. A humanização do parto é um desafio a ser enfrentado por todos os 

profissionais de saúde envolvidos nesse processo e a escolha deste tema auxilia 

na reflexão sobre o atual emprego da humanização no contexto obstétrico e 

neonatal. O presente estudo tem por objetivo relatar as experiências vividas em 

campo de prática assistencial durante o acompanhamento ao trabalho de parto, 

parto e puerpério. A escolha pelo relato de experiência se deu por ele permitir a 

descrição das experiências vividas pela autora, que serão relevantes à sua formação 

acadêmica. O cenário de estudo foi o Centro de Parto Normal (CPN) de um hospital 

da região metropolitana de Porto Alegre segue os preceitos da rede cegonha 

referentes à humanização da assistência. No cenário do estudo, observou-se que 

a maioria dos nascimentos se deu por via vaginal e foram atendidos por médicos 

obstetras, mesmo a instituição contando com a presença de enfermeiras obstetras 

e que a maioria das parturientes que utilizavam os métodos não farmacológicos 

para alívio da dor tinha um trabalho de parto com mais conforto e menos dor. 

O fato de o RN ser atendido no mesmo ambiente em que a mãe estava lhe dava 

tranquilidade e segurança, além de promover vínculo precoce entre mãe-bebê, 

que resultava em um início mais precoce do contato pele a pele e do aleitamento 

materno. Humanizar o parto e promover mudanças nos 

padrões assistenciais é fundamental para melhora do 

atendimento das mães e bebês. Os profissionais precisam 

estar preparados para prestar o cuidado humanizado, assim 

como empoderar as mulheres a serem protagonistas de sua maternidade, pois 

somente dessa forma o ato de humanizar será integral, individual e de qualidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem obstétrica; Parto Humanizado; Relações mãe-

filho

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Cadernos Humaniza SUS: Humanização 

do Parto e Nascimento. 4 v. Brasília: Editora MS, 2014. 

Versiani CC, Barbieri M, Gabrielloni CM, Fustinoni MS. Significado de parto 

humanizado para gestantes. J. res.: fundam. care. online. jan./mar. 2015. [acesso 

em 08 jul 2016]; 7(1): 1927-1935. Disponível em: http://saudepublica.bvs.br/

pesquisa/resource/pt/bde-26705 
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PO425 - PERFIL ALIMENTAR DE GESTANTES ADOLESCENTES E SUA RELAÇÃO 

COM A SUSTENTABILIDADE

Sampaio NA 1; 

1 - Maternidade Escola da UFRJ; 

Introdução: A adolescência é o período em que ocorre mudanças intensas e 

profundas, que envolve a escolha de hábitos e definição de comportamentos. Os 

fatores de risco para doenças crônicas não transmissíveis ligadas à nutrição na 

idade adulta se iniciam na infância e na adolescência com os hábitos alimentares 

inadequados. Objetivo: Descrever o consumo alimentar de gestantes adolescentes, 

segundo o tipo de processamento, e sua relação com a sustentabilidade. Descrição 

Metodológica: Estudo transversal, descritivo, com 31 gestantes adolescentes 

atendidas na Maternidade Escola da UFRJ, no período de maio a outubro de 2015. 

A avaliação do consumo alimentar foi por meio de dois Recordatórios de 24h, e 

a classificação dos alimentos consumidos foi segundo o tipo de processamento: 

in natura ou minimamente processados, processados, e ultraprocessados. A 

sustentabilidade, foi avaliado segundo a compra dos alimentos na safra, origem 

dos alimentos consumidos e conhecimento sobre alimento orgânico. Os dados 

foram analisados de maneira descritiva, por meio de proporções, média e desvio 

padrão pelo software SPSS versão 21.0. O estudo foi aprovado pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Maternidade Escola da UFRJ. Resultados: Foi observado um 

consumo médio de 9,79 (DP±2,98) alimentos/dia para o grupo de alimentos in 

natura ou minimamente processados, 1,58 (DP±1,16) para alimentos processados, 

e 5,87 (DP±2,69) para os ultraprocessados. Em relação a sustentabilidade, 61,54% 

informaram que compravam os alimentos na safra, 100% 

desconheciam a origem dos alimentos que consumiam, 

e 23,08% conheciam o alimento orgânico. Conclusão: 

Os resultados mostram falta de clareza quanto à relação 

entre a alimentação e a sustentabilidade. Desta forma, orientar as adolescentes 

gestantes quanto a promoção de atitudes e hábitos de consumo alimentar, mais 

saudável e sustentável, é de extrema importância.

PALAVRAS-CHAVE: Gestantes adolescentes; Consumo alimentar; Sustentabilidade

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 - Brasil. Saúde do adolescente: competências 

e habilidades. Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento 

de Ações Programáticas Estratégicas – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 

2008. 754 p. [Acesso em: 2015 ago 04]. Disponível em: . 

2 - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. PNAD - Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios. 2013. p.217. [Acesso em: 2015 jan 30]. Disponível em: 

3 - Brasil. Guia alimentar para a população brasileira. Ministério da Saúde. 

Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. 2. ed. Ministério 

da Saúde. 2014. [Acesso em 2015 ago 04]. Disponível em: 
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PO426 - PERFIL NUTRICIONAL DAS GESTANTES DE ALTO RISCO ATENDIDAS 

EM UMA UNIDADE DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA NO NORTE DE MINAS GERAIS

Alves LD 1; Castro IC 1; Ferreica LG 1; Teixeira LG 1; 

1 - Departamento de Nutrição, Universidade Federal de Lavras; 

Introdução: A avaliação nutricional desde o início do pré-natal é fundamental 

para estabelecer as necessidades nutricionais e acompanhamento do ganho 

peso. Objetivo: Analisar o estado nutricional de gestantes e avaliar a associação 

com: fatores de risco gestacional e idade materna. Descrição metodológica: 

Trata-se de um estudo retrospectivo, analítico descritivo, realizado a partir dos 

prontuários de todas as gestantes atendidas nos anos de 2013 e 2014 que estavam 

no 3° trimestre gestacional em um Centro Viva Vida, no norte de Minas Gerais de 

atenção secundária. O estado nutricional das gestantes foi determinado por meio 

do índice de massa corporal (kg/m2) para a idade gestacional e classificado de 

acordo com os critérios de Atalah e adotado pelo Ministério da Saúde. Resultados: 

Inicialmente foram analisados 602 prontuários. Foram excluídos 322, sendo 2 casos 

de diagnóstico com risco habitual, 27 casos de gestação gemelar e 293 gestantes 

que não apresentavam informação sobre peso e altura ou IMC no 3º trimestre, 

totalizando uma amostra de 280 voluntárias sendo classificadas pelo IMC final 

em: baixo peso (n=53, 18,9%), adequado (n=99, 35,4%), sobrepeso (n=67, 23,9%) 

e obesidade (n=61, 21,8%). Quanto à idade materna das gestantes, 23 (8,2%) tinha 

menor ou igual a 17 anos, 32 (11,4%) entre 18 a 19 anos, 169 (60,4%) entre 20 a 34 

anos, e 56 (20,0%) igual ou maior de 35 anos. Verificou-se associação entre idade 

e o estado nutricional (p=0,013). Ocorreu diferença significativa na associação 

entre estado nutricional e os fatores de risco: cardiopatias 

(p=0,005), síndromes hipertensivas da gravidez (p=0,000) 

e alterações do peso (p=0,003). A idade materna apresentou 

associação significativa com os seguintes fatores de risco 

gestacional: diabetes (p=0,017) e epilepsia (p=0,006). Conclusão: O estado 

nutricional no final da gravidez e idade materna,está associado, com ocorrência 

de fatores de risco, demonstrando a importância do acompanhamento nutricional 

nas consultas de pré-natal. 

PALAVRAS-CHAVE: Avaliação nutricional; Gestação; Complicações na gravidez

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Atalah SE, Castillo LC, Castro SR, Aldea PA. 

Propuesta de um nuevoestándar de evaluación nutricional em embarazadas. Ver 

Med Chile [Internet].1997 [acesso 2015 abr 15]; 125 (12): 1429-36. 
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secundária no norte de Minas Gerais. Ciênc. saúde coletiva [Internet]. 2013 

[acesso 2015 mai 10]; 18: 1785-1794. 

Padilha PC, Sena AB, Nogueira JL, Araújo RPS, Alves PD, Accioly E, Saunders C. 

Terapia nutricional no diabetes gestacional, Brasil, 2010. RevNutr [Internet]. 2010 

[acesso 2015 mai 20]; 23 (Suppl.1): 95-105. 

http://www.scielo.br/pdf/estpsi/v22n4/v22n4a11. 
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PO427 - PLANEJAMENTO FAMILIAR: VISÃO E ACESSO NA PERCEPÇÃO DA 

MULHER GESTANTE DE UMA COMUNIDADE VULNERÁVEL DO PLANALTO 

NORTE

Davet TCA 1; Caus ECM 2; 

1 - Universidade do Contestado - Campus Mafra - SC; 2 - Universidade do 

Contestado, Campus Mafra-SC; 

Pesquisa qualitativa que objetivou identificar a percepção das gestantes acerca 

do Programa Planejamento Familiar (PPF). Direitos reprodutivos significa ter 

liberdade de escolha no tamanho da família, acesso aos métodos contraceptivos, 

assistência à infertilidade, orientação quanto à sexualidade e reprodução. Ocorreu 

em dois ESFs de área vulnerável de um município do Norte Catarinense. Os dados 

foram obtidos por meio de questionário semiestruturado, aplicados de 11/02 a 

16/04/2016, à 26 gestantes. Assim, caracterizou-se por 65% gestações não 

planejadas; destas 11% são adolescentes; 19% não tem companheiro; 51% eram 

primigestas, 15% estavam na segunda gestação, 23% três ou mais e 26% tiveram 

aborto; possuem baixa escolaridade e rendimento familiar menor de 2 salários 

mínimo. As menores condições econômicas remetem a uma maior restrição de 

acesso aos serviços de saúde e recursos preventivos. Os resultados emergiram da 

análise temática de Bardin, originando quatro categorias: I O momento ideal; II PPF, 

um ilustre desconhecido; III Cansei de procurar e não ter; IV Origem e conteúdo 

das informações. Quanto maior a variedade de anticonceptivos oferecido, maiores 

as possibilidades de atendimento às necessidades da anticoncepção. Concluiu-se 

que os indicadores de vulnerabilidade, interferem diretamente sobre a percepção 

que detêm sobre o programa e são determinantes para o 

sucesso de ações mais concretas e objetivas. 

1. Ávila MB; Corrêa S. O movimento de saúde e direitos 

reprodutivos no Brasil: revisitando percursos, pp. 70-103. In Galvão & Díaz (orgs.). 

Saúde sexual e reprodutiva no Brasil: dilemas e desafios. Editora Hucitec, São 

Paulo, 1999. 

2. TEIXEIRA, S., et al. Educação em saúde: a influência do perfil sócio-econômico-

cultural das gestantes. Rev. Enfermagem UFPE. Recife (PE), 4, dez. 2009. 

3. MOURA, ERF., et al. Lactação com amenorréia: experiência de enfermeiros e a 

promoção dessa opção contraceptiva. Rev. esc. enferm. USP, São Paulo, v. 45, n.1, 

p.40-46, mar. 2011.

PALAVRAS-CHAVE: Planejamento familiar; Gravidez não planejada; 

Vulnerabilidade



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

436

PO428 - PREVALÊNCIA DE DOR PARA AMAMENTAR EM PUÉRPERAS COM 

LESÃO MAMILAR DURANTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR

Sartorio BT 1; Coca KP 2; Abrao ACFV 3; Marcacine 4; 

1 - Enfermeira Obstetra no Amparo Maternal e mestranda em Ciências da Saúde na 

Escola Paulista de Enfermagem - Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP; 

2 - Escola Paulista de Enfermagem - Universidade Federal de São Paulo. Docente 

do Departamento de Enfermagem na Saúde da Mulher da Escola Paulista de 

Enfermagem – EPE/ UNIFESP.; 3 - Departamento de Enfermagem na Saúde da 

Mulher - Escola Paulista de Enfermagem – Universidade Federal de São Paulo. ; 

4 - Doutoranda do Programa de Pós-Graduação Escola Paulista de Enfermagem – 

Universidade Federal de São Paulo. ; 

Introdução: A amamentação é prática recomendada pelos inúmeros benefícios 

amplamente consolidados em literatura científica1, no entanto, a dor para 

amamentar, comum nas primeiras semanas após o parto2 e associada 

principalmente à presença de lesão mamilar3, tem se revelado fator decisivo para 

a exclusividade e continuidade do aleitamento materno. Objetivo: Identificar a 

prevalência e o grau de dor para amamentar em puérperas com lesão mamilar 

durante nos primeiros dias após o parto. Método: Estudo transversal com 

puérperas internadas em Alojamento Conjunto, que estavam amamentando seus 

filhos de forma exclusiva diretamente na mama e que apresentaram lesão mamilar 

decorrente desta prática; sendo excluídas mulheres com mamilos malformados 

e filhos gêmeos. A coleta foi realizada nos meses de maio e junho de 2016 em 

maternidade de pequeno porte em São Paulo. A presença de dor foi identificada 

durante a avaliação da mamada nas mamas com lesão 

mamilar, utilizando a Escala Visual Analógica4. Resultados: 

Foram incluídas 23 puérperas com 26 anos de idade e 10 

anos de estudo em média; 78% tiveram parto normal, 60,9% 

eram primíparas e 65,2% apresentaram lesão bilateral. Os respectivos filhos eram 

na maioria do sexo masculino (56,5%) nasceram com média de 39 semanas e 

3.082 gramas. A prevalência de dor foi de 100% das mulheres, sendo o grau 

de dor na mama direita (MD) 6,7 e na mama esquerda (ME) 7,4. Ao analisar 

qualitativamente, a queixa de dor moderada esteve presente em 45% (9/20) 

na MD e 53% (9/17) na ME, enquanto a dor intensa foi de 35% (7/20) na MD 

e 41% (7/17) na ME. Conclusão: A prevalência de dor encontrada em 100% das 

mulheres, com grau entre moderada e intensa, reforça a importância do suporte 

à mulher desde os primeiros dias pós-parto e a necessidade de um atenção para 

a prevenção e tratamento de lesao quando presente.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Prevalência; Dor

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.Grummer-Strawn LM, Rollins N. Summarising 

the health effects of breastfeeding. Acta Paediatrica.2015;104:1–2. 

2.Berens P et al. ABM Clinical Protocol #26: Persistent Pain with Breastfeeding. 

Breastfeeding Medicine. 2016; 11(2): 1-8. 

3.Coca KP, Gamba MA, Silva RS, Abrão ACFV. A posição de amamentar determina 

o aparecimento do trauma mamilar? Rev Esc Enferm USP. 2009;43(2):445-52. 

4.Bijur PE, Silver W, Gallagher EJ. Reliability of the visual analog scale for 

measurement of the acute pain. Academic Emergency Medicine. 2001;8(12):1153-

7. 
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PO430 - PROGRAMA DE ATENÇÃO MATERNO INFANTIL - PAMI

REITER, MGR 1; SOUZA, AMPA 1; SILVA, AA 1; BOOS, FMJ 1; SILVA, A 1; ZAVADNIAK, 

DL 1; 

1 - Universidade Regional de Blumenau; 

O Programa de Atenção Materno-Infantil(PAMI), iniciado em 2000 foi criado 

para atender à saúde e o desenvolvimento das crianças desde o nascimento. Em 

2004, o programa teve a aderência do Comitê Regional de Aleitamento Materno 

do Médio Vale do Itajaí, trazendo o conhecimento do trabalho com a coleta e o 

envolvimento das mães na doação do leite materno. O PAMI é composto por três 

projetos: 1)Educação em Saúde Materno-Infantil cujo objetivo é atender a saúde das 

gestantes e mães através de diferentes profissionais, 2)Educação Permanente em 

Saúde Materno-Infantil que objetiva mostrar à comunidade o benefício de doar o 

leite e promover eventos relacionados ao tema em benefício da profissionalização, 

3)Promoção da Extensão pela Pesquisa em Saúde Materno-Infantil, que tem como 

objetivo promover a pesquisa dentro da extensão de forma que os acadêmicos 

adquiram conhecimento para gerar novas pesquisas e contribuir com ações para 

promover a extensão. Resume-se que o programa objetiva proporcionar atenção 

às necessidades e o desenvolvimento das crianças com deficiência, interagindo 

e inovando o conhecimento tanto para a comunidade em geral, acadêmicos, 

bolsistas, voluntários e profissionais. A metodologia adotada é específica para cada 

projeto das quais se utilizou quanto à abordagem a qualitativa e a quantitativa, 

quanto à natureza o foco está centrado na pesquisa aplicada. No que se refere aos 

objetivos à exploratória tem destaque para proporcionar a familiaridade com os 

problemas estudados, também se utilizou a descritiva para 

apontar os fatos e os fenômenos através de vários estudos 

de caso. Como resultado descreve-se que no primeiro 

semestre de 2016, atingiu-se diretamente 1.473 pessoas 

e 20.223 indiretas totalizando 21.696 indivíduos. Destaca-se o atendimento 

odontológico, nutricional, de fisioterapia, análise da qualidade do leite humano 

doado e palestras. Afirma-se da importância de programas de extensão para 

contribuir com a saúde da mulher e apoio e promoção do aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: extensão; aleitamento materno; saúde materno infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Iserhard, A.R., Neves, E.T., Budó, M.L., Badke, 

M.R.. Práticas culturais de cuidados de mulheres mães de recém-nascidos de 

risco do sul do Brasil”. Esc. Anna Nery Rev. Enferm. 2009 jan-mar; 13 (1): 116-122. 

Nakano, A.M.S. O aleitamento materno no cotidiano feminino [tese]. Ribeirão 

Preto (SP): Doutorando de enfermagem em saúde pública, Escola de Enfermagem 

USP, 1996. Disponível em: http://www.bvsam.icict.fiocruz.br/teses/nakano.pdf 
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PO431 - PROJETO BOCA NO AR: ORIENTAR, MASTIGAR E NUTRIR

Barbosa, CB 1; Mata PE 2; Ribeiro P 3; 

1 - Vigilância em Saúde. Secretaria Municipal de Saúde/PMOP; 2 - Setor de 

Odontologia da SMS; 3 - Setor de Educação da Secretaria Municipal de Educação/

PMOP; 

Projeto Boca no Ar: Orientar, Mastigar e Nutrir surgiu de uma demanda identificada 

nas 16 Creches Municipais de Ouro Preto, para a prevenção e promoção de 

hábitos de saúde e educação das crianças Visa construir um novo processo de 

conhecimento, através de um trabalho em rede. Desenvolvimento: - Hábitos nocivos 

dos Bicos, Mamadeiras e sucção de Dedo. Foram relatados em fotos presentes nas 

apresentações, os efeitos na cavidade bucal desses hábitos deletérios, incentivo 

ao aleitamento materno como forma de nutrir, cuidar e também prevenir a 

respiração bucal, mau posicionamento dos dentes além de auxiliar na fonação; ao 

plantio de hortas e árvores frutíferas e organização do cantinho da amamentação, 

lembrando a Lei 950- Coleta de água de abastecimento para preparar alimentos e 

presença de diarréias pela VigilânciaAmbiental/SMS/UFOP/UFMG. 

- Realizar Dia de Reflexão na Educação Infantil com toda equipe escolar buscando 

contribuir para que repensem e avaliem aspectos relevantes para a melhoria 

permanente da qualidade do atendimento às crianças: Suporte Básico de Vida 

Infantil e Primeiros Socorros pela Medicina; com as assistentes Sociais/NASF/

ESF: solucionar em tempo hábil os problemas sociais e a insegurança alimentar. 

Discussão: Visando incentivar o olhar crítico dos educadores e das famílias 

dentro de uma realidade mais ampla e complexa que coloca o conhecimento 

como centro de uma nova cultura, com o emponderamento 

do saber, iniciamos o nosso processo de construção do 

conhecimento em redes apoiando nas ações. Conclusão: 

Nosso grande desafio nesse processo é aprender e ensinar 

junto à comunidade, ou seja, “criando e alimentando relações coletivas que 

viabilizem a autonomia individual e fortifique o coletivo”. As creches são o nosso 

espaço de trabalho em rede onde construiremos os saberes individuais, mas 

onde contribuirão, também, para a construção dos saberes dos outros em maior 

escala e mais duradouro: Novos valores, mudança, resgate de cultura e hábitos 

saudáveis. 

PALAVRAS-CHAVE: Orientação; Aleitamento Materno; Creche

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: -www.aleitamentomaterno.wix.com/inicio 

- Prefeitura Municipal de Ouro Preto/MG. Brasil. LEI Nº. 950 DE 09 DE JULHO DE 

2015. Ano VII, Ouro Preto, 11 de Julho de 2015 - Nº. 1318.
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PO433 - PROJETO DE EXTENSÃO PARTEJARTE – A ARTE DE DAR A LUZ

Sales CESD 1; Santos EO 1; Primo MAC 1; Diamantino KS 1; 

1 - Universidade Salvador; 

Introdução: Partejar é dar a luz, é parir, e necessita de comprometimento com 

o cuidado e atenção para as necessidades da parturiente1,2. Trazendo conforto 

através de métodos não farmacológicos para alívio da dor e humanização 

no processo de pré-parto, parto e pós parto, demonstrando sensibilidade e 

entendimento da mulher como protagonista da sua história e respeitando os 

aspectos culturais, individuais, e psicoemocionais, empoderando-a e tornando o 

parto uma experiência ímpar. 

Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicos de Enfermagem, obtida por 

vivência no processo de partejar, onde tal prática é fundamentalmente centrada 

na mulher no momento mais singular da sua vida1. Métodos: Trata-se de um 

estudo descritivo com relato de experiência das atividades vivenciadas por 

acadêmicos de Enfermagem no período de Março a Junho de 2016, ocorreram 

nas salas PPP de uma maternidade localizada no município de Salvador, Bahia1. 

Na maternidade são realizados, em média, 120 partos/mês. São seis acadêmicos, 

realizando as atividades duas vezes por semana, com carga horaria de 12 horas 

semanais. Todas as atividades foram relacionadas ao ato de partejar e centrada 

na assistência à parturiente. Resultados: Após acolhimento, eram oferecidos 

métodos não farmacológicos no alívio à dor como banho morno, massagens, 

estímulos a movimentos corpóreos. Realizados também sinais vitais da parturiente, 

batimentos cardíacos fetais, dinâmica uterina, apoio emocional, envolvimento do 

acompanhante, orientação quanto às posições e exercícios 

que contribuam para evolução do trabalho de parto e 

incentivo a deambulação1.Tais práticas são baseadas em 

evidências cientificas, corroboradas em diversos estudos. 

Parturientes partejadas e acompanhadas – 60 e quantidade de procedimentos 

realizados – 406. Conclusão: Observou-se que é possível desenvolver um 

trabalho humanizado e que possa ser lembrado pelas parturientes, como um 

momento sublime de suas vidas, onde a enfermagem tem um papel fundamental 

no acompanhamento durante todo o processo de trabalho de parto. 

PALAVRAS-CHAVE: Parto; Humanização; Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

1.http://apps.cofen.gov.br/cbcenf/sistemainscricoes/arquivosTrabalhos/I53827.

E12.T10247.D8AP.pdf > acesso em 09/08/2016 

2. http://www.seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/article/

viewFile/4456/2414> Acesso em 09/08/2016 

3. http://www.seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem/article/

viewFile/4456/2414> Acesso em 05/08/2016 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

440

PO434 - PROJETO GERAR E AMAR

TESSARI CC 1; LOURENÇO JL 1; PAES CP 1; CÓRDOVA L 1; 

1 - UNIPLAC - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA E 

COMUNIDADE; 

GERAR E AMAR 

Introdução: O referido projeto de extensão visa o atendimento em grupo na 

sensibilização das gestantes e puérperas, focando nos cuidados do Pré-natal e RN. 

O mesmo está sendo desenvolvido pela equipe da Residência multiprofissional 

em saúde da família e comunidade, juntamente com a Estratégia em Saúde da 

Família em Lages-SC. Com intuito de acompanhar, fortalecer e planejar ações 

de promoção, proteção de apoio ao aleitamento materno e à alimentação 

complementar nas unidades básicas de saúde garantindo o vinculo da equipe 

entre as gestantes e puérperas da unidade, pois o profissional estará contribuindo 

para a formação da criança e hábitos alimentares saudáveis desde a infância, 

esperando diminuir a prevalência de desnutrição, de carências nutricionais e de 

obesidade em crianças. 

Realizou-se oficina aos profissionais de saúde do local explicando sobre a Estratégia 

Amamenta Alimenta Brasil, aprimorando suas competências e habilidades para 

a promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar como 

atividade de rotina das Unidades Básicas de Saúde, incentivando a pactuação de 

ações para promoção, de acordo com a realidade local; estimular a construção 

das relações entre a equipe, por meio do apoio matricial e da construção de linhas 

de ações. 

Objetivos: Contribuir para a diminuição do índice de 

mortalidade infantil através de ações em grupo, de 

promoção, prevenção e recuperação em saúde para 

gestantes e puérperas, para o aumento da prevalência de 

crianças amamentadas de forma exclusiva até os seis meses de idade; prestar 

apoio familiar; contribuir para a diminuição da prevalência de crianças que 

recebem alimentos precocemente; 

Métodos: Encontros mensais com as gestantes e puérperas que realizam o 

acompanhamento na Unidade Básica de Saúde. 

Resultados: A diminuição do índice de mortalidade Infantil na cidade de Lages-

SC 

Conclusão: Conclui-se que os objetivos estão sendo atingidos, pois se observa a 

diminuição do desmame precoce. 

PALAVRAS-CHAVE: gestante; puérpera; amamentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: ANHAIA, LM. Grupo de gestantes como 

espaço de construção de saberes: um relato de experiência. Anais do III SIEPE – 

UNIPAMPA , 2011. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Dez passos para uma alimentação saudável: guia 

alimentar para menores de dois anos: um guia para o profissional de saúde na 

atenção básica. Brasília 2010. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Saúde da criança: 

nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar. Brasília 

2009.(Cadernos de Atenção Básica n. 23). 

RODRIGUES NA, GOMES ACG; Aleitamento materno: fatores determinantes do 

desmame precoce; Enferm. Rev. v. 17, n. 1, jan/abr. 2014. 

VASCONCELOS, EM. Redefinindo as práticas de saúde a partir de experiências 

de educação popular nos serviços de saúde. Interface - Comunicação, Saúde, 

Educação, 2001. 
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PO437 - PROMOÇÃO E PROTEÇÃO AO ALEITAMENTO MATERNO NO NÚCLEO 

DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA: RELATO DE DUAS EXPERIÊNCIAS

Bueno CM 1; Schmatz AP 2; 

1 - Universidade Tuiti do Paraná; 2 - (FFC/UNESP/SP; 

Introdução: O leite materno tem papel crucial na alimentação e maturação do 

sistema gastrointestinal, além de agir sobre o desenvolvimento psíquico do bebê 

e para a identidade feminina e materna da mulher. A promoção- proteção ao 

aleitamento materno (AM) age reduzindo índices de morbimortalidade infantil, 

para os quais crianças que utilizam fórmulas lácteas estão mais propensas. 

Fatores sociais e culturais contribuem para o decréscimo do AM. A mulher pode 

desenvolver sentimentos ambíguos que influenciam negativamente na decisão 

de amamentar, pincipalmente quando essa não encontra apoio, levando ao 

desmame precoce e uso indiscriminado de leites artificiais. Objetivo: Relatar duas 

experiências de promoção/proteção ao AM nas redes de matriciamento do Núcleo 

de Apoio a Saúde da Família (NASF), em duas cidades com número equivalente 

de unidades básicas de saúde (UBS) e usuários atendidos. Métodos: Foram 

contrastadas duas atuações fonoaudiológicas em AM no NASF. As ações se deram 

de forma individual ou em grupo, por meio de orientações, palestras/rodas de 

conversa e intervenções. Resultados: Ambos os serviços realizam um trabalho de 

apoio às equipes da Estratégia Saúde da Família (ESF), na organização de grupos 

para o incentivo da amamentação e estratégias de apoio às lactantes no período 

do AM, quando estas estão em acompanhamento da puericultura. O foco foi na 

capacitação contínua dos enfermeiros e agentes comunitárias de saúde, visto que 

estes profissionais tem contato direto com a díade mãe-

bebê já em seu domicílio e nas UBS, o qual é de extrema 

importância para fortalecer o AM no puerpério, período 

em que muitas mães encontram dificuldades e sentem-se 

desencorajadas a amamentar. Conclusão: Observamos que à medida que a rede 

de apoio cresce, as mães se tornam mais ativas, buscando mais informações em 

relação ao AM e recorrendo menos às formulas lácteas. Reitera-se a importância 

na formação continua das equipes de ESF.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Atenção Primaria à Saúde ; Saúde da 

Mulher

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Oliveira MIC, Camacho LAB. Promoção, 

proteção e apoio à amamentação na 

atenção primaria á saúde no estado do Rio de Janeiro, Brasil uma politica baseada 

em 

evidências. Cad. Saúde Pública, 2015: 21 (6): 1901- 1910. 

2. Oliveira MIC, Camacho LAB. Impacto das unidades básicas de saúde na duração 

do aleitamento materno exclusivo. Rev. bras. epidemiol., 2002: 5 (1): 41-51, 
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PO438 - REALIZAÇÃO DE GRUPOS COM GESTANTES COMO FORMA DE ENSINO 

DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM EM SAÚDE COLETIVA

Santos EEP 1; Amthauer C 1; Moser AMM 1; Bragagnolo G 1; Santos EA 1; Frantz PV 

1; 

1 - UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA (UNOESC); 

Introdução: O contexto grupal desenvolve naturalmente um espaço para o 

movimento da promoção da saúde através de um processo de ensinar-aprender, 

devendo ser utilizado como estratégia do processo educativo de forma dinâmica 

e reflexiva. Os grupos são desenvolvidos com a finalidade de complementar o 

atendimento realizado nas consultas, melhorar a aderência das gestantes aos 

hábitos considerados mais adequados, diminuir a ansiedade e compreender 

de forma mais clara os sentimentos que surgem neste período, permitindo a 

aproximação entre profissionais e receptores do cuidado, além de contribuírem 

para o oferecimento de assistência humanizada¹. Objetivo: Descrever as ações 

realizadas com grupo de gestantes como forma de ensino da assistência de 

Enfermagem em Saúde Coletiva. Método: Relato de experiência da realização de 

grupos de gestantes como forma de ensino aos acadêmicos de Enfermagem da 

Universidade do Oeste de Santa Catarina, Campus São Miguel do Oeste (SC). A 

atividade aconteceu durante as aulas práticas de Saúde Coletiva em uma Estratégia 

de Saúde da Família. Foram realizados oito encontros, na qual foram abordados 

temas como desenvolvimento fetal, amamentação, parto, puerpério, cuidados com 

o recém-nascido, sexualidade na gestação, alimentação materna, leis trabalhistas 

para a gestante. A atividade aconteceu no período de agosto a novembro de 

2015. Resultados: O grupo de gestantes proporcionou 

momentos de aprendizagem para as participantes e para 

os acadêmicos, oportunizando a vivência profissional por 

meio da responsabilidade de coordenar atividades grupais, 

possibilitando a construção coletiva através do diálogo, a fim de identificar, 

aprender, criar, compartilhar e refletir sobre as potencialidades e limitações 

referentes à saúde integral individual-coletiva das gestantes. Conclusão: O grupo 

revelou-se como um espaço para compartilhar experiências, sentimentos e afetos 

e socialização de saberes técnico-científico e popular. Aos acadêmicos, pôde 

proporcionar momentos de aprendizagem, reafirmando a ideia de que as ações de 

promoção da saúde devem ser eminentemente participativas e transformadoras.

PALAVRAS-CHAVE: Gestantes; Educação em Saúde; Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Delfino MRR, Patrício ZM, Martins AS, Silvério 

MR. O processo de cuidar participante com um grupo de gestantes: repercussões 

na saúde integral individual-coletiva. Ciência & Saúde Coletiva, 9(4):1057-66, 

2004. 

2. Frigo LF, Silva RM, Mattos, KM, Manfio F, Boeira, GS. A importância dos grupos 

de gestante na atenção primária: um relato de experiência. Rev Epidemiol Control 

Infect. 2012;2(3):113-4. 
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PO439 - REDE CEGONHA: GRUPO PELE A PELE

Borda, D. D 1; Enríquez, A. K 1; Viana, B. P 1; Pereira, D. L. 1; Rangel, R. C. T 1; Farhat, 

E. M. P 1; 

1 - UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAI - UNIVALI; 

Introdução: A Rede Cegonha é uma estratégia inovadora do Ministério da Saúde 

(MS) que visa implementar uma rede de cuidados para assegurar às mulheres 

o direito ao planejamento reprodutivo e a atenção humanizada à gravidez, ao 

parto e ao puerpério,bem como às crianças o direito ao nascimento seguro e 

ao crescimento e ao desenvolvimento saudáveis. Ao propor Rede de Atenção 

ao Pré-Natal e Puerpério no município de Balneário Camboriú, busca-se 

contribuir para o planejamento das ações a serem realizadas pelas Equipes de 

Estratégia de Saúde da Família (ESF) nas suas áreas de abrangência. Objetivo: 

Preparar as gestantes para o parto, puerpério e primeiros anos de vida do bebê. 

Metodologia:A Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, em parceria com 

o Hospital Municipal Ruth Cardoso (HMRC) e o grupo do PET Rede Cegonha da 

Universidade do Vale do Itajaí (Univali), desenvolveu o curso PELE A PELE, que 

tem por intuito de preparar as futuras mães para a realização do parto.Através de 

educação com diversos profissionais de saúde (médico, enfermeiro, nutricionista 

e fisioterapeuta), o curso abordou técnicas da forma mais fisiológica possível, 

com muita segurança, tratando assuntos a partir da gestação até o nascimento e a 

amamentação do bebê, para preparar a mãe e o pai da criança. Resultados:Foram 

realizados sete encontros, que aconteceram uma vez por mês no Hospital Municipal 

Ruth Cardoso (HMRC). Em cada encontro um tema diferente foi abordado. No 

decorrer do curso, cada mãe foi contemplada com materiais 

de higiene e conforto que continha um kit composto por 

faldas, lenços umedecidos, entre outros.Conclusão:Conclui-

se que orientar, bem como sanar as dúvidas e estigmas das 

gestantes é primordial. Deixá-las a par de todo o processo de parto, dos cuidados 

necessários após o nascimento, dentre outros temas, as deixa mais seguras e 

preparadas para a nova fase da vida. 

PALAVRAS-CHAVE: Humanização; Assistência em Enfermagem; Neonatologia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Universidade 

Estadual do Ceará. Cadernos HumanizaSUS: Humanização do Parto e Nascimento. 

1 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. p. 465. vol. 4.
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PO440 - REDE DE APOIO SOCIAL À DOADORA DE LEITE HUMANO: ESTUDO 

TRANSVERSAL

Alencar LCE de 1; Guilhem DB 2; Almeida JAG de 3; 

1 - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; 2 - Universidade de Brasília; 

3 - FIOCRUZ; 

Introdução:No que se relaciona à promoção e incentivo ao aleitamento materno, 

os Bancos de Leite Humano brasileiros têm se constituído estrategicamente, nos 

últimos anos, elementos importantes dessa política estatal. Desde a primeira 

unidade implantada no país em 1943, o sistema passou por uma série de mudanças 

ideológicas em sua prática institucional. 

Objetivos:Os principais objetivos deste estudo são conhecer como a rede de 

apoio social tem sido estruturado para a doação de leite humano e compreender 

como a informação oferecida aos doadores potenciais são percebidos por eles. O 

apoio social é entendido como um grupo de atores diferentes, incluindo pessoas 

e instituições. 

Metodologia:Mapeamento da rede social de doação de leite humano é um 

procedimento estratégico que representa grande importância para os atores 

sociais envolvidos no processo de doação de leite: familiares participantes na 

dinâmica da família, bem como sistemas externos, que têm importante influência 

sobre interações e comportamento da doação. Essas interações representam um 

instrumento seguro e ativo para assegurar que é possível tornar visível e valioso 

os vínculos sociais relacionais e recursos e material para apoiar a doação. 

Resultados: Foram produzidos: um livro e dois capítulos de livros (já publicados), 

uma nota prévia, dois aceites para apresentação oral em 

eventos científicos, e uma matéria jornalística. 

Conclusão: Esta pesquisa pode fornecer elementos para 

compreender o comportamento da doação e sustentar 

campanhas educativas relacionadas à doação de leite humano, contribuindo para 

fortalecer a rede social do doador e planejar ações estratégicas. 

PALAVRAS-CHAVE: Leite Humano; Doações; Políticas Públicas de Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Alencar LCE, Guilhem DB, Almeida JAG. Rede 

de apoio social à doadora de leite humano: um estudo transversal. Online Braz J 

Nurs (Online). 2011; 10(2):3. 

Alencar LCE de, Seidl EMF. Doação de leite humano: experiência de mulheres 

doadoras. Rev Saúde Pública. 2009; 43(1):70-7. 

Alencar LCE de, Seidl EMF. Doação de leite humano e apoio social: relato de 

mulheres doadoras. Rev Latino-Am Enfermagem. 2010;18(3):381-9. 
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PO442 - RELAÇÃO ENTRE PLANEJAMENTO DA GRAVIDEZ E ALEITAMENTO 

MATERNO NO SEXTO MÊS PÓS-PARTO

Santos OA 1; Borges ALV 1; Palombo CNT 1; Araújo KS 1; Duarte LS 1; Fujimori E 1; 

1 - Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo; 

Introdução: A vivência de uma gravidez não planejada traz efeitos negativos para 

a saúde das mulheres e seus filhos, como baixo consumo de ácido fólico, atraso no 

início do pré-natal e depressão pós-parto. No entanto, a relação do planejamento 

da gravidez com o aleitamento materno ainda é pouco explorada. Objetivo: 

Verificar se o planejamento da gravidez tem relação com o aleitamento materno 

e aleitamento materno exclusivo no sexto mês pós-parto. Métodos: Estudo 

longitudinal realizado em 12 Unidades Básicas de Saúde de São Paulo, Brasil, 

2013-2014. Mulheres de 15-47 anos foram entrevistadas quando estavam grávidas 

(n=474) e no sexto mês pós-parto (n=264). A gravidez foi classificada segundo 

o London Measure of Unplanned Pregnancy. Variáveis dependentes: aleitamento 

materno e aleitamento materno exclusivo, construídas com a pergunta “Você 

está amamentando agora?” Se sim, checou-se se a criança recebia leite materno 

exclusivo. No Stata 14.0, foram conduzidos modelos univariados e múltiplos de 

regressão logística. Resultados: A gravidez foi planejada por 34,7%; 48,8% eram 

ambivalentes e 16,5% não planejadas. No sexto mês pós-parto, 71,6% das crianças 

estavam em aleitamento materno e apenas 24,4% em aleitamento materno 

exclusivo. A análise de regressão logística múltipla mostrou que o planejamento 

da gravidez não teve associação estatística com o aleitamento materno ou 

aleitamento materno exclusivo. Apenas na análise univariada, a paridade (três 

filhos ou mais) esteve associada ao aleitamento materno 

exclusivo [OR=2,26; IC95%=1,12- 4,56]. Conclusão: O 

planejamento da gravidez não exerceu qualquer efeito no 

aleitamento materno nem no aleitamento materno exclusivo. 

Isso significa que o período entre o início da gravidez – planejada ou não – e o 

sexto mês pós-parto pode ser suficiente para que as mulheres sejam subsidiadas 

pelas equipes de saúde a iniciar e continuar o aleitamento materno, limitando os 

efeitos negativos que a vivência de uma gravidez não planejada possa ter sobre 

o aleitamento materno. 

PALAVRAS-CHAVE: Gravidez não planejada; Aleitamento Materno; Pós-parto
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PO444 - RELATO DE EXPERIÊNCIA DE UM GRUPO DE GESTANTES E PUÉRPERAS 

NO HOSPITAL GERAL, EM UM MUNICÍPIO DA REGIÃO CENTRO SUL DO ESTADO 

DO RIO GRANDE DO SUL

Nascimento RA 1; Gomes AMV 1; 

1 - Hospital Nossa Senhora Aparecida; 

Introdução 

Promover a saúde, incentivar o Aleitamento Materno e fortalecer vínculos entre o 

binômio mãe-filho, são alguns dos principais objetivos do Grupo de Gestantes e 

Puérperas, uma vez que o mesmo é homogêneo, onde os participantes possuem 

vivência da mesma situação. Oportunizar espaço de conhecimentos, troca de 

experiências entre as gestantes, familiares e equipe multiprofissional, é um dos 

alicerces para que possamos cumprir nossa missão de cuidar VIDAS. 

Objetivo 

Apresentar um relato de experiência de um grupo de apoio a gestantes atendidas 

na rede pública de saúde, em um Hospital Geral no município de Camaquã. 

Métodos 

A equipe multiprofissional é formada por assistente social, enfermeiras, 

nutricionistas, fonoaudióloga, odontóloga, psicóloga, fisioterapeutas e 

psicopedagoga. São realizados encontros semanais no auditório do hospital, com 

no máximo uma hora de duração, sendo realizada divulgação e convite às gestantes 

nas Unidades Básicas de Saúde, laboratórios e consultórios médicos. As puérperas 

que desejam retornar ao grupo, recebem orientações da equipe multiprofissional 

quanto ao sucesso da amamentação e outras dúvidas advindas com o nascimento 

do bebê. Os encontros são avaliados pelos participantes 

para acompanhamento e monitoramento dos resultados, 

tendo como pergunta norteadora “Como a participação no 

grupo influenciou em sua vida neste momento?”. 

Resultados 

Participaram do grupo um total de 348 gestantes e familiares durante o ano de 

2015, comparecendo, em média, 29 gestantes participantes por mês. 

Após avaliação da equipe multiprofissional que promove as palestras e orientações 

nos encontros, foram estabelecidas estratégias para atingir um maior número de 

gestantes, visto que a avaliação das participantes nos trouxe respostas positivas 

e satisfatórias. 

Conclusão 

O trabalho com grupos homogêneos e com os mesmos interesses, neste caso 

de gestantes, nos permitiu orientar e debater sobre assuntos importantes 

assegurando o sucesso da amamentação e da saúde mãe e filho entre aquelas 

que participaram dos encontros.

PALAVRAS-CHAVE: Gestação; Grupo de Apoio; Amamentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Viçosa GR. Grupos com gestantes. In: Zimerman 

DE. Fundamentos Básicos das Grupoterapias. 2ª ed. Porto Alegre: Artes Médicas; 

2000.
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PO445 - RELATO DE EXPERIÊNCIA DIA DA GESTANTE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA 

EM SAÚDE, EM UM HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA.

Prado B 1; Netto MC 1; Tomanik CV 1; Kawai ROS 1; Cukier PS 1; Grigolato AMS 1; 

1 - Hospital Paulo Sacramento; 

Introdução: A gravidez é uma condição que envolve mitos, dúvidas, crenças e 

expectativas. O grupo caracteriza-se por ser um espaço interdisciplinar onde se 

desenvolvem atitudes e comunicam-se conhecimentos, baseia-se na experiência 

de cada indivíduo, constituindo-se numa estratégia para melhorar a qualidade 

de vida materno infantil. Objetivo: descrever a experiência multiprofissional de 

um dia destinado às gestantes e familiares, envolvendo ações que, dentre outros 

temas, em cumprimento ao passo 3 dos 10 passos para o sucesso do aleitamento 

materno, objetivam informar as gestantes sobre os benefícios e manejo para o 

aleitamento materno. Métodos: Atividade em grupo com temáticas que, envolvem 

profissionais das áreas de nutrição, fisioterapia, enfermagem e psicologia, através 

de apresentação de slides e dinâmicas. Este trabalho foi desenvolvido no Hospital 

Paulo Sacramento, selado como Amigo da Criança desde 1994, localizado na 

cidade de Jundiaí / SP. Os participantes são convidados a se organizarem em 

formato de círculo para facilitar a participação e o envolvimento. Resultados: 

Foram realizados 18 grupos no período de 01/01/2016 à 01/07/2016, com um 

total de 320 participantes. A média de participantes mensal é de 45,71. Foram 

abordados temas como: mudanças físicas e psicológicas da gestação; tipos de 

parto; assoalho pélvico e exercícios para o fortalecimento do mesmo; cuidados 

com o recém nascido; aleitamento materno; nutrição dias antes do parto, durante o 

trabalho de parto e no puerpério e, apresentação do centro 

obstétrico e da maternidade através de fotos e vídeo. Os 

temas propostos buscaram enfatizar os benefícios do parto 

normal e do aleitamento materno. Conclusão: Visualiza-se a 

constante necessidade de ações voltadas ao atendimento integral da gestante, 

sabendo-se que, as percepções, os saberes, os sentimentos e as experiências 

prévias das gestantes são fatores importantes para a promoção da saúde do 

binômio mãe-filho.

PALAVRAS-CHAVE: gestantes; multidisciplinar; grupo

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Bio E, Bittar RE, Zugaib M. Influência da 

mobilidade materna na duração da fase ativa do trabalho de parto. Rev Bras 

Ginecol Obstet. 28(11):671-9. São Paulo, 2006. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Política de Saúde. Organização 

Panamericana da Saúde. Guia alimentar para crianças menores de 2 anos. Brasília: 

Ministério da Saúde; 2002. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Gerência de Saúde Comunitária. Atenção à Saúde 

da Gestante em APS. Porto Alegre: Hospital Nossa Senhora da Conceição, 2011. 

Carvalho MR, Tamez RN. Amamentação: bases científicas. 2ª. ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan; 2005. 

Monteiro JC dos S, Gomes FA, Nakano MAS. Percepção das mulheres acerca 

do contato precoce e da amamentação em sala de parto. Acta Paul Enferm., 

19(4):427-32, 2006.
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PO446 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: UTILIZAÇÃO DE UM JOGO COMO 

ESTRATÉGIA EDUCATIVA AS MÃES DE PREMATUROS INSERIDOS NO MÉTODO 

CANGURU

Gubert FA 1; Feitosa MR 1; LIMA DR 1; Lima EPM 1; Cardoso GC 1; Martins MA 1; 

1 - Universidade Federal do Ceará; 

Int O Método Canguru (MC) ligado ao Projeto Rede Cegonha do Ministério da 

Saúde propõe garantir aos recém-nascidos boas práticas de atenção, embasadas 

em evidências científicas e nos princípios de humanização, como o contato pele 

a pele, apoio à amamentação. No entanto, para aqueles recém-nascidos de risco 

como os de baixo peso, prematuros e ainda os que possuem agravos severos, 

tornam-se indispensável um maior amparo por parte dos profissionais de saúde 

e de seus familiares acerca das especificidades do cuidado advindas do trabalho 

de parto prematuro. Objetivo: Estudo objetivou contribuir no desenvolvimento 

do aprendizado as mães nos cuidados aos seus recém-nascidos prematuros. 

Métodos: Relato de experiência promovido por pesquisadores inseridos no projeto 

de pesquisa em puericultura direcionado as mães dos prematuros internados em 

uma maternidade escola. Foi construído um jogo da memória em formato de 

cartas contendo figuras e frases abordando os seguintes temas: Amamentação do 

recém nascido; posição canguru; técnica do banho; cuidados com o coto umbilical; 

troca de fraldas; capacidade de reconhecer as situações de risco; vacinação e 

a necessidade de acompanhamento ambulatorial posterior a alta hospitalar. 

Resultados: A estratégia educativa através do jogo da memória proporcionou 

de maneira lúdica, o desenvolvimento e aprimoramento do aprendizado das 

mães frente as suas principais dificuldades aos cuidados 

essenciais aos prematuros. Foi possível perceber que as 

mães demonstravam, com expressões positivas, confiança 

a cerca dos cuidados que devem ter com seus filhos 

principalmente após a alta hospitalar. Conclusão: Pode-se concluir que as mães 

são cuidadoras em constante processo de transformação, no entanto torna-se 

imprescindível as ações de educação em saúde por parte dos profissionais em 

conjunto a assistência neonatal para que assim elas possam se sentir capazes em 

exercer o cuidado de forma eficaz e autônoma.

PALAVRAS-CHAVE: Educação em saúde; Enfermagem; Método Canguru

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.Arivabene JC, Tyrrell MAR. Método madre 

canguro: vivencias maternas y contribuciones para laenfermería. Rev. Latino-

am. Enfermagem [internet], 2010 Apr [acesso em 01 july 2015.Http://dx.doi.

org/10.1590/s0104-11692010000200 018.]; 18(2): 268. Disponível em:http://

www.scielo.br/scielo.php?script=sci_ arttext&pid=s0104-11692010000200 

018&lng=en&nrm=iso. 

2.Ministério da saúde (BR). Secretaria de atenção à saúde. Departamento de 

ações programáticas estratégicas. Atenção Humanizada ao Recém-nascido De 

Baixo Peso: Método Canguru: manual técnico / ministério da saúde, secretaria de 

atenção à saúde, departamento de ações programáticas estratégicas. – 2. Ed., 1. 

Reimpr. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde; 2013. 
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PO447 - RELATOS DE MULHERES COM O USO DA ACUPUNTURA COMO 

RECURSO NÃO FARMACOLÓGICO NO ALÍVIO DE QUEIXAS DOLOROSAS 

DURANTE A GRAVIDEZ

Amorim TS 1; Collaço VS 1; Koettker JG 1; 

1 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA; 

Introdução: Na atenção pré-natal a acupressão foi usada como recurso terapêutico 

em benefício do bem-estar da gestante. 1 No parto, o uso da acupuntura está 

associada há redução do uso de analgesia farmacológica e sua inserção nesse 

cenário depende da mudança de atitude dos profissionais 2. Na amamentação, 

40,0 % das puérperas que usaram a auriculoterapia amamentaram de forma 

exclusiva até o sexto mês. 3 Objetivo: relatar os benefícios sentidos por mulheres 

cuidadas com a Acupuntura - medicina tradicional chinesa (MTC) por enfermeiras 

especialistas. Método: relato de experiência acerca de atendimentos de 

gestantes/puerperas indicadas pelas enfermeiras obstétricas da equipe Hanami 

– Parto Domiciliar Planejado. Resultados: as mulheres apresentaram melhora na 

percepção dolorosa em região de virilha, cóccix e lombar, na sensação subjetiva 

de bem estar e qualidade do sono. O maior destaque para as mulheres é a 

prática ser “natural” sendo usada como método não farmacológico para alívio 

da dor. As limitações experimentadas são: a procura tardia pelo cuidado por não 

saberem da acupuntura, a tentativa de outros métodos sem sucesso e a despesa 

associada ao serviço particular e em casa. Conclusão: Mulheres que tiveram 

parto domiciliar planejado buscam na acupuntura a continuidade de um cuidado 

pautado no empoderamento da mulher e na fisiologia do processo de gestar/

parir/ amamentar. Ao usar a acupuntura como um recurso 

não farmacológico a enfermeira contribui para a promoção 

da saúde, a superação do modelo tecnocrático para um 

modelo ecológico, sustentável e seguro para mulher, recém-

nascido e família. A acupuntura – MTC é um avanço dentro das políticas públicas 

brasileiras, para tanto, há de se fortalecer o acesso aos usuários e na ampliação 

do escopo de acupunturistas não médicos dentro do Sistema Único de Saúde, 

para que estas práticas possam ser experimentadas de acordo com os princípios 

da Universalidade, Equidade e Integralidade da atenção à saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Saúde da Mulher; Acupuntura; Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Silva FCB, Brito RS, Carvalho JBL, Lopes TRG. 

Uso da acupressão para minimizar desconfortos na gestação. Rev Gaúcha Enferm. 

2016 jun;37(2):e54699. doi: http://dx.doi.org/10.1590/1983- 1447.2016.02.54699 

2. BRASIL. Ministério da Saúde. Diretriz Nacional de Assistência ao Parto Normal. 

Relatório de recomendação. CONITEC: Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS. 2016. 

3. Alvarez Matos Dunia, Bertrán Bahades Jacqueline, Matos Garcés Maikel, 

Pascual Núñez Margarita, Ortiz Angulo Lisset. Lactancia materna en puérperas 

con estimulación acupuntural. MEDISAN [Internet]. 2014 Oct [citado 2016 Ago 

02] ; 18( 10 ): 1348-1356. Disponible en: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S1029-30192014001000003&lng=es. 
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PO448 - REPERCUSSÕES E DESAFIOS DA FORMAÇÃO DA PRIMEIRA TURMA DE 

RESIDÊNCIA EM ENFERMAGEM OBSTÉTRICA DA REGIÃO SUL DO BRASIL: UM 

RELATO DE EXPERIENCIA

Reis, TLR 1; Moro, ASS 2; Quadros, JS 1; Gomes, IEM 1; Arboit, J 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 2 - Hospital Municipal de São Pedro do 

Sul; 

Introdução: O Ministério da Saúde possui papel fundamental na defesa da 

humanização do parto e nascimento. Desde 1998, por meio de portarias e 

programas, qualifica enfermeiras para assistência de partos de risco habitual de 

forma humanizada respeitando os direitos das mulheres e, consequentemente, 

reduzindo a morbimortalidade materna e perinatal1. Objetivo: Relatar as 

repercussões e desafios vivenciados pelas enfermeiras obstetras da primeira 

turma do Programa de Residência em Enfermagem Obstétrica (PREO) da região 

sul do Brasil. Método: Estudo de natureza descritiva do tipo relato de experiência. 

Resultados: A experiência relatada foi vivenciada por seis enfermeiras obstetras 

egressas do PREO. As atividades foram desenvolvidas em uma instituição de 

referência para assistência do parto de risco habitual e em Unidades Básicas 

de Saúde do município de Santa Maria-RS, no período de março de 2013 a 

março de 2015. Na formação das enfermeiras residentes alguns desafios foram 

encontrados, entre eles: a inserção conflituosa destas profissionais nos campos de 

atividades práticas devido ao PREO ser inédito neste cenário e por ser a primeira 

vez que enfermeiras atuariam diretamente na assistência ao parto e nascimento. 

Também a dificuldade por parte dos gestores e da equipe multiprofissional das 

instituições em compreender que as residentes, além de 

estudantes, também eram profissionais com atribuições e 

competências inerentes a profissão. E destaca-se ainda a 

falta de preceptoria com formação e experiência específica 

na área, decorrente da escassez desses profissionais na região. Mesmo sendo um 

programa recente perceberam-se importantes avanços e repercussões tanto nas 

instituições envolvidas quanto em instituições da região, refletindo na ampliação 

da discussão sobre a humanização do parto e inserção da enfermagem obstétrica. 

Conclusão: As experiências vivenciadas possibilitaram não só o aprendizado 

em obstetrícia, mas também de questões políticas e aspectos essenciais para 

melhoria da qualidade da assistência à parturiente e busca por resultados 

favoráveis no parto.

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Enfermagem Obstétrica; Humanização da 

assistência

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Ministério da Saúde (BR). Cadernos 

HumanizaSUS. Humanização do Parto e Nascimento. Brasília, 2014.
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PO450 - RODA DE CONVERSA PARA GESTANTES: USO DA METODOLOGIA 

ATIVA PARA ABORDAR O ALEITAMENTO MATERNO EXPERIÊNCIA DE UMA 

UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE

Scarpari M 1; Granzotto TA 1; Ross NCR 1; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde; 

As metodologias ativas utilizam a problematização como estratégia de ensino-

aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar diante do problema. A 

problematização pode levá-lo ao contato com as informações e à produção do 

conhecimento, com a finalidade de solucionar os impasses e promover o seu 

próprio desenvolvimento. A educação em saúde é um dos componentes das 

ações básicas de saúde e tem como objetivo levar a população á reflexão sobre a 

saúde, adotar práticas para sua melhoria e realizar mudanças. 

Os grupos são realizados através de rodas de conversas, com o objetivo de orientar 

e incentivar o aleitamento materno ainda durante a gestação, para que assim as 

mães estejam preparadas diante das dificuldades encontradas na amamentação. 

As rodas de conversas acontecem a cada dois meses em uma Unidade de Saúde do 

município de Laranjeiras do Sul – PR, com a participação de equipe multidisciplinar. 

O encontro acontece de forma dinâmica, que inicia com a gestante falando sobre 

suas dúvidas, medos e angustias através desta conversa o profissional realiza a 

orientação adequada, interferindo apenas quando necessário. 

Notou-se um resultado satisfatório pelos profissionais ao usar essa metodologia, 

pois a compreensão das gestantes sobre o assunto torna-se mais clara, quando 

abordada na linguagem delas, suas duvidas e dificuldades geralmente são as 

mesmas, desta forma seus medos se tornam mais brandos 

quando compartilhados e compreendidos. Incentivar o 

aleitamento materno e orientar sua importância é mais 

eficaz quando trabalhado como troca de experiências e 

esclarecimento de dúvidas do que o impondo como uma obrigação. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Metodologia Ativa; Roda de conversa

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Moreira MGMM. A importância da educação 

em saúde na atenção ao pré-natal. Minas Gerais: Scielo; 2013. 

Mitre SM, Batista RS, Mendonça JMG, Pinto NMN, Meirelles CAB, Porto CP, et al. 

Metodologias ativas de ensino-aprendizagem na formação profissional em saúde: 

debates atuais. Minas Gerais: Scielo; 2007. 
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PO451 - SALA DE APOIO DO NÚCLEO PERINATAL/HUPE/UERJ A MULHER 

TRABALHADORA: PERFIL DAS USUÁRIAS

Gouvea, Ado N 1; Pinto,E LG 1; Lopes, ALF 1; Silva,LR 1; Rocha,LS 1; Abrantes,MR 1; 

1 - Núcleo Perinatal/UERJ; 

INTRODUÇÃO: O retorno ao trabalho é um dos fatores para o desmame, fato 

este agravado quando o trabalho é informal ou o retorno é antes do período de 

6 meses. As mulheres que retornam ao trabalho, em geral, não são orientadas 

à utilizar seu próprio leite para o consumo do bebê e como fazer para manter 

a produção. Diante desta demanda, o Ministério da Saúde tem incentivado as 

empresas a investir em salas de apoio à amamentação, destinadas à ordenha e 

estocagem de leite materno durante a jornada de trabalho. 

OBJETIVOS: Analisar o perfil das mulheres trabalhadoras e estudantes que usaram 

a sala de apoio à amamentação do Banco de Leite Humano (BLH) do Núcleo 

Perinatal no ano de 2015 até abril de 2016. 

METODOLOGIA: Trata-se de um estudo de corte transversal, por revisão de 

documentos. Utilizou-se o programa Epi-Info para construção de banco de dados 

e análise estatística. 

RESULTADOS: A sala tem sido utilizada na sua maioria por profissionais do próprio 

Hospital, para esvaziamento da mama e doação. A sala de apoio nesse período foi 

utilizada por um total de 13 mulheres. 100 % realizaram a doação do leite humano. 

Com referência a sua ocupação na UERJ, 62% das mulheres são servidoras, 30% 

são terceirizadas, 7% alunas, além disso, 64% das mulheres são profissionais de 

saúde. A porcentagem de mulheres que frequentaram a sala de apoio apenas uma 

vez foi de 46%. Enquanto 15% delas utilizaram 13 vezes a 

sala de apoio, 7% utilizaram 16 vezes, 7% utilizaram 6 vezes 

e 21 % utilizaram 4 vezes ou menos. 

CONCLUSÃO: Para que as mulheres trabalhadoras consigam 

cumprir as recomendações da OMS é fundamental o apoio institucional do seu 

local de trabalho. O apoio oferecido tem contribuído para a manutenção do 

aleitamento materno e consequentemente a promoção da saúde da criança. 

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; aleitamento; politicas publicas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Guia para 

implantação de salas de apoio à amamentação para a mulher trabalhadora / 

Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília : Ministério 

da Saúde, 2015.
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PO452 - SATISFAÇÃO DAS MULHERES COM O ATENDIMENTO AO PARTO EM 

MATERNIDADES DE PORTO ALEGRE

Martins AC 1; Senna AF 2; AVILLA JC 2; Bizon AL 2; Giugliani ER 3; Giugliani C 4; 

1 - Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Faculdade de Medicina da 

UFRGS; 2 - Programa de Pós-Graduação em Saúde da Criança e do Adolescente 

da Faculdade de Medicina da UFRGS; 3 - Faculdade de Medicina da UFRGS; 4 - 

Departamento de Medicina Social da Faculdade de Medicina da UFRGS; 

Introdução: Satisfação é um desfecho frequentemente usado como medida 

de qualidade do cuidado. A satisfação das mulheres com o parto parece estar 

relacionada com desfechos pós-natais. Objetivo: Comparar a satisfação das 

mulheres com o parto em maternidades (pública e privada) de Porto Alegre, RS, e 

identificar fatores associados com maior satisfação. Métodos: Estudo transversal 

com mulheres que tiveram parto em uma maternidade pública e outra privada em 

Porto Alegre, RS. Foram selecionadas aleatoriamente aquelas que tiveram recém-

nascido a termo, não gemelar e sem intercorrências neonatais. Após 30 dias, foi 

aplicado um questionário estruturado em seu domicílio. A satisfação com o parto 

foi medida por meio de uma escala com cinco níveis, de muito satisfeita a muito 

insatisfeita. Para testar a associação entre as variáveis de exposição e a satisfação, 

foram utilizados teste Chi-quadrado e regressão de Poisson. Resultados: São 

apresentados resultados preliminares (75% da amostra total – 226 mulheres). Na 

análise univariável, os dois grupos diferiram estatisticamente quanto a idade, cor, 

classe social, anos de estudo da mãe, situação de trabalho quando engravidou, se 

mora com o companheiro, se a gestação foi planejada e tipo de parto (vaginal ou 

cesariana). Das gestantes que tiveram parto na maternidade 

pública, 53,4% ficaram muito satisfeitas e 36,8 %, satisfeitas, 

ao passo que, das que fizeram na maternidade privada, 

69,9 % tiveram o mais alto nível de satisfação e 23,7 % 

ficaram apenas satisfeitas com o atendimento ao seu parto (p=0,050). O grau de 

insatisfação foi semelhante nos dois serviços. Na análise multivariável, as mães com 

maior escolaridade apresentaram menor satisfação com o atendimento ao parto 

(RP=0,991; IC 95% 0,983-0,998). Conclusão: O estudo sugere que as mulheres 

atendidas na maternidade privada estão mais satisfeitas com a assistência ao 

parto em relação à maternidade pública e que a maior escolaridade materna está 

associada à menor satisfação.

PALAVRAS-CHAVE: parto; satisfação; serviços de saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Sawyer, A, Ayers S, Abbott J, Gyte G, Habe H, 

Duley L. Measures of satisfaction with care during labour and birth: a comparative 

review. BMC Pregnancy and Childbirth 2013, 13:108. 

2. Domingues RM, Santos EM, Leal, MC. Aspectos da satisfação das mulheres com 

a assistência ao parto: contribuição para o debate. Cad. Saúde Pública 2004, 20 

Sup 1:S52-S62, 2004.
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PO453 - SATISFAÇÃO DO ACOMPANHANTE COM O CUIDADO PRESTADO À 

PARTURIENTE

Batista BD 1; Brüggemann OM 1; Junges CF 1; Velho MB 1; Ebele RR 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Catarina; 

Introdução: no Brasil, a partir da Lei nº 11.108, conhecida como Lei do acompanhante, 

o acompanhante está cada vez mais inserido no processo de nascimento. Estudos 

mostraram que a presença de um acompanhante para apoiar a mulher contribui 

para diminuir as intervenções desnecessárias, aumentar o número de partos 

vaginais e aumentar a satisfação das mulheres com a experiência. Portanto, pode-

se considerar a presença do acompanhante como um aspecto da humanização 

no atendimento Objetivo: descrever a satisfação do acompanhante com o 

cuidado prestado à mulher durante o trabalho de parto e nascimento Método: 

pesquisa descritiva, com abordagem quantitativa, inserida no Macroprojeto “A 

participação do acompanhante de escolha da mulher no pré-natal, trabalho 

de parto e parto no sistema de saúde público e suplementar”. Os dados foram 

coletados de março a setembro de 2015, através de entrevistas estruturadas, com 

369 acompanhantes de parto, no alojamento conjunto do Hospital Universitário 

da Universidade Federal de Santa Catarina. Realizou-se uma análise descritiva 

dos dados, com auxílio do software estatístico Stata/SE 13. Resultados: a maioria 

dos acompanhantes era do sexo masculino, companheiro da mulher/pai do bebê, 

tinha vivenciado o trabalho de parto e nascimento pela primeira vez e, alegou não 

ter informação prévia sobre a Lei do acompanhante. Quanto à satisfação com o 

cuidado prestado à mulher, tanto no trabalho de parto quanto no nascimento, 

a maioria dos percentuais se manteve acima de 90% nas 

variáveis relacionadas ao atendimento: os profissionais 

respeitaram as vontades da mulher, foram receptivos para 

solucionar suas queixas, estavam disponíveis para atender 

suas demandas, explicaram de forma clara e compreensível o andamento do 

trabalho de parto e nascimento, ofertaram alternativas para diminuir dor e 

desconforto da mulher e consideraram o local adequado. Conclusão: a maioria 

dos acompanhantes ficou satisfeito com o cuidado prestado à mulher durante o 

trabalho de parto e nascimento.

PALAVRAS-CHAVE: Parto humanizado; Acompanhantes de pacientes; 

Enfermagem obstétrica

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Lei nº 11.108 de 07 de abril de 2005. 

Altera a Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990, para garantir às parturientes o 

direito à presença de acompanhante durante o trabalho de parto, parto e pós-

parto imediato, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Brasília, DF; 2005. 

Hodnett ED, Gates S, Hofmeyr GJ, Sakala C, Weston J. Continuous support for 

women during childbirth (Cochrane Review). The Cochrane Library, Oxford: 

Update Software, Issue 7, 2013. 

Brüggemann OM, Koettker JG, Velho MB, Monguilhott JJC, Monticelli M. Satisfação 

dos acompanhantes com a experiência de apoiar a parturiente em um hospital 

universitário. Texto contexto - enferm. [Internet]. 2015 Sep [cited 2016 Aug 11] 

; 24( 3 ): 686-696. Available from: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0104-07072015000300686&lng=en. Epub Aug 04, 2015. http://

dx.doi.org/10.1590/0104-07072015004220014.



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

455

PO454 - SAÚDE DA MULHER E DE RECÉM-NASCIDOS NO PUERPÉRIO IMEDIATO

BENEDETTI, FJ 1; TERRAZZAN, AC 2; VARGAS, CL 3; 

1 - Centro Universitário Franciscano; 2 - Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul; 3 - Unijuí; 

A saúde da mulher e do recém-nascido (RN) deve ser garantida por meio da Rede 

Cegonha, a qual visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e 

à atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, bem como à criança 

o direito ao nascimento seguro, ao crescimento e ao desenvolvimento saudável1. 

O objetivo desta pesquisa foi descrever as características de saúde da mulher 

e do RN nascidos em hospital público. Trata-se de estudo transversal inserido 

em uma coorte prospectiva. A amostra foi selecionada em hospital público do 

interior do Rio Grande do Sul nas primeiras 24 horas de vida do recém-nascido. 

A coleta de dados ocorreu por uma aplicação de questionário padronizado 

elaborado pelos autores, dividido em blocos (família, mãe e criança), conforme 

a metodologia de Barros et al.2. A pesquisa foi aprovada sob número 398.270. 

A amostra foi constituída por 100 nutrizes com idade média de 24,59±6,13 anos, 

43% eram solteiras, 59% se declararam de cor branca e tinham renda mediana 

de R$1772,00 (1000,00-2304,75), 96% realizaram pré-natal, a idade gestacional 

média foi de 39,39±1,17 semanas, 69% tiveram parto vaginal, o peso médio de 

RN de 3339,37±369,67g e 52% dos bebês eram do sexo masculino. Durante a 

internação 96% dos RN foram amamentados exclusivamente e colocados para 

mamar nos primeiros 81 (30-120) minutos após o parto, sendo que 90% das 

puérperas já tinham presença de colostro e 77% amamentavam em livre demanda, 

porém 4% faziam uso de chupeta e 24% relataram sentir 

dor ao amamentar. Conclusão: Observa-se a importância 

dos programas assistenciais visando a adequada atenção 

a gestante e ao RN, incentivando a prática do aleitamento 

materno, e desestimulando hábitos errôneos que possam interferir negativamente 

neste processo. 

PALAVRAS-CHAVE: saúde materna; período pós-parto; aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Portaria N.º 

2351/2011 – que altera a Portaria nº 1.459/GM/MS, de 24 de junho de 2011, que 

institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Rede Cegonha. Brasília: 

Ministério da Saúde, 2011. 

2. Barros, AJD, Santos ISS, Victora CG, Albernaz EP, Domingues MR, Timm IK, et 

al. Coorte de nascimentos de Pelotas, 2004: metodologia e descrição. Rev Saúde 

Pública, .40(3):402-13, 2006.



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

456

PO455 - SIGNIFICADO DO ALEITAMENTO MATERNO PARA AS PUÉRPERAS DO 

GRUPO DE GESTANTES E CASAIS GRÁVIDOS

Gregório VR 1; Zampieri MF 1; Custodio ZO 1; Bohn IE 1; Fernandes MS 1; Griggio 

BF 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Catarina; 

O aleitamento materno é um processo fisiológico que compreende nutrir o recém-

nascido, fornecendo as proteínas e nutrientes necessários para o seu crescimento 

e desenvolvimento, além de fortalecer o vínculo mãe e bebê. Objetivo: Conhecer 

o significado para as puérperas sobre o aleitamento materno no período do pós-

parto. Metodologia: Pesquisa qualitativa, exploratório-descritiva, documental, 

retrospectiva. As informações desta investigação pertencem ao banco de dados 

do projeto de extensão Grupo de Gestantes e Casais Grávidos da Universidade 

Federal de Santa Catarina (2014-2016). Utilizou-se o método de análise temática, 

foram respeitados os princípios éticos. Resultados: Após a análise, surgiram 

as categorias: dificuldades e conflitos vividos com o aleitamento materno; 

mamas prejudicadas; sentimento de realização pessoal. Para as puérperas, o 

aleitamento materno é um momento emocionante e de aprendizagem. Envolve 

preocupação com o bebê, medo e insegurança diante das responsabilidades, 

realização pessoal, ambivalência de sentimentos, superação das dificuldades, 

do cansaço e dor. As dificuldades apresentadas foram: frustrações no manejo 

da amamentação (ingurgitamento, mastites, fissuras, problemas com a pega do 

recém-nascido), depressão. Emergiram conflitos conjugais (falta de apoio do 

companheiro); conflitos pessoais (frustração por não exercer o papel de mãe, 

construído socialmente); Conflitos familiares (divergências/ 

interferências nos cuidados). O aleitamento oportunizou 

fortalecimento da relação entre mãe e bebê, na relação 

conjugal e familiar, aprendizagem mútua, exercício da 

maternidade e crescimento pessoal. A rede de apoio constituída do companheiro, 

instituição e amigas participantes do grupo de gestantes foram fundamentais 

neste processo. Conclusão: O aleitamento materno, pela vulnerabilidade e 

multidimensionalidade, precisa de acompanhamento e atenção dos profissionais, 

no âmbito institucional e domiciliar. Importante oportunizar espaços para que as 

mulheres expressem sentimentos e valorizar suas informações para superação 

das dificuldades neste período.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Pós-parto; Grupo de gestantes

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Minayo MCS. O desafio do conhecimento. 

São Paulo (SP): Hucitec; Abrasco; 2010.
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PO456 - SÍFILIS EM GESTANTES X SÍFILIS CONGÊNITA POR MUNICÍPIO DE 

RESIDÊNCIA NO PERÍODO DE 2012 A 2016*.

Silva LMC 1; Silva MSA 1; Silva MRL 1; Guzzo ACA 1; Reis MS 1; 

1 - SESPA; 

INTRODUÇÃO: Sífilis, doença infecciosa causada pela bactéria Treponema 

pallidum é um grande problema de saúde pública, apesar do tratamento seguro 

e barato. Transmitida por relação sexual, transfusão de sangue contaminado ou 

da mãe para o filho durante a gestação ou o parto. A sífilis congênita é evitável 

quando a mulher é diagnosticada e tratada na gestação. A sífilis congênita 

pode causar aborto, malformação do feto e até a morte. OBJETIVO: Evidenciar 

número de gestantes diagnosticadas com sífilis e número de crianças nascidas 

com sífilis congênita, no mesmo município no período de 2012 a 2016 (*dados de 

2016 ainda não fechados). METODOLOGIA: Busca no sistema de informação do 

DATASUS e no SINAN do Departamento de Vigilância Epidemiológica do estado 

do Pará. RESULTADOS: Dos 144 municípios do estado, os dez (10) municípios 

que mais apresentaram casos de sífilis em gestantes, nos últimos 4 anos 

foram: Marabá, Belém, Ananindeua, Parauapebas, Itaituba, Santarém, Altamira, 

Bragança, Tailândia e Breves com: 617; 493; 285; 386; 244; 239; 167; 138; 113 e 91, 

respectivamente. Os dez (10) municípios que mais apresentaram casos de sífilis 

congênita foram: Marabá: 416; Belém: 374; Ananindeua: 237; Parauapebas: 223; 

Santarém: 141; Bragança: 126; Itaituba: 72; Altamira: 70; Breves: 46; e, Tailândia: 23. 

Os municípios de Marabá, Belém, Parauapebas, Ananindeua, nos últimos 5 anos, 

foram os que mais apresentaram casos de sífilis congênita no estado totalizando 

72% dos casos nos municípios estudados. Os municípios de 

Marabá, Belém, Parauapebas, Ananindeua e Itaituba, nos 

últimos 5 anos, foram os que mais apresentaram casos de 

sífilis em gestante no estado totalizando 73% dos casos 

nos municípios estudados. CONCLUSÃO: O estudo foi do sistema de informação 

deve-se considerar o viés da subnotificação o que sugere que a situação possa 

ser mais grave do que a observada. Os casos estão aumentando gradativamente 

e são alarmantes revelando um grande problema de saúde pública. 

PALAVRAS-CHAVE: sífilis em gestantes; sífilis congênita; estado do Pará

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria 

de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos. Departamento de Assistência 

Farmacêutica e Insumos Estratégicos. Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais: Rename 2013/ Ministério da Saúde, Secretaria de Ciência, Tecnologia 

e Insumos Estratégicos, Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 

Estratégicos. – 8. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013. 

2- Cao, Z.; XU, J.; Zhang, H.; Song, D.; She, M.; Wang, J.; Fan, Y.; Sun, Y.; Zhang, C. 

Risk factors for syphilis among married men who have sex with men in china. Sex 

Transm Dis. 2014 Feb;41(2):98-102. 

3- Centers For Disease Control And Prevention (CDC). Sexually Transmitted 

Diseases, Treatment Guidelines, 2010. Atlanta, GA – USA. http://www.cdc.gov/

std/treatment/2010/vaginal-discharge.htm. 
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PO457 - TENDÊNCIAS TEMÁTICAS DAS PRODUÇÕES DE ENFERMAGEM ACERCA 

DA AVALIAÇÃO DO CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Ferreira T 1; Paula CC 1; Kleinubing RE 1; Bick MA 1; Langendorf T 1; Cherubim DO 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: a infância corresponde um período no qual se desenvolve grande 

parte das potencialidades humanas1. Nesse sentido, acompanhar periodicamente 

o crescimento e desenvolvimento infantil é imprescindível, visando a detecção 

precoce de alterações e condutas em tempo hábil, além de proporcionar 

oportunidades para um desenvolvimento adequado podendo refletir positivamente 

por toda a vida2. 

Objetivos: caracterizar e analisar as tendências da produção do conhecimento, de 

programas de pós-graduação em enfermagem brasileiro, acerca da avaliação do 

crescimento e desenvolvimento infantil. 

Metodologia: revisão narrativa3 de literatura, realizada em junho de 2016, no 

Centro de Estudos e Pesquisa em Enfermagem (CEPEn) da Associação Brasileira 

de Enfermagem utilizando os catálogos de 2001 a 2014. Estabeleceu-se como 

critérios de inclusão dissertação ou tese na temática, pesquisas originais e com 

resumo completo. Após a leitura foram selecionadas 62 produções. 

Resultados: encontrou-se 53 dissertações e nove teses. Destas 36 produções 

(58,1%) localizam-se na região Sudeste. Predominou a abordagem quantitativa 

com 48produções (77,4%), sendo a maior parte dos participantes crianças 

(43,5%), e os serviços de atenção primária (27,4%) como cenário de estudo. Os 

assuntos envolvendo aspectos nutricionais apareceram em 26 produções (42%) 

abordando a alimentação, déficits vitamínicos, sobrepeso e 

amamentação, seguido de assuntos relacionados à consulta 

de enfermagem, assistência e acompanhamento em nove 

produções (14,5%). Encontrou-se cinco produções acerca do 

desenvolvimento motor (8,1%) e cinco em relação ao desenvolvimento psicológico 

(8,1%). E três relacionadas com o desenvolvimento auditivo (4,8%) e calendário 

vacinal (4,8%) respectivamente. Os demais assuntos: tratamento para verminoses, 

diabetes, sexualidade, desenvolvimento cognitivo, hipertensão, diarreia, questões 

sociais, acidentes infantis e cuidados no domicílio apresentaram-se uma única 

vez. 

Conclusão: obteve-se um panorama geral da temática disponível nos catálogos 

do CEPen, possibilitando ampliar o olhar e apontar uma direção para fragilidades 

e carências de investigação no campo do crescimento e desenvolvimento infantil, 

instigando o investimento em novas pesquisas nessa temática. 

PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem; Crescimento; Desenvolvimento infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Vieira VCL, Fernandes CA, Demitto MO, 

Bercini LO, Scochi MJ, Marcon SS. Puericultura na atenção primária à saúde: 

atuação do enfermeiro. Cogitare Enferm. 2012 Jan/Mar; 17(1):119-25. 

2. Organização Pan-americana da Saúde. Manual do Desenvolvimento Infantil no 

Contexto do AIDPI. Washington: OPAS, 2005. 

3. Rother ET. Revisão sistemática X revisão narrativa. [Editorial]. Acta Paul Enferm. 

2007; 20(2).
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PO458 - TERMOGRAFIA COMO MÉTODO DE AVALIAÇÃO NO TRATAMENTO DO 

INGURGITAMENTO MAMÁRIO PUERPERAL.

HEBERLE, ABS 1; Nohama, P 2; 

1 - Universidade estadual de Maringá; 2 - PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA 

DO PARANÁ; 

Introdução: O ingurgitamento mamário no período do puerpério é um evento 

doloroso, com edema, aumento no volume da mama, pele brilhante, áreas difusas 

e avermelhadas, (1) e perda da fluidez do leite ficando semelhante a um corpo 

sólido.(2) Objetivo: avaliar técnicas de massagem e ordenha no tratamento do 

ingurgitamento mamário puerperal, por termografia. Metodologia: A pesquisa 

foi realizada em um Banco de Leite Humano na cidade de Curitiba - Paraná. 

Selecionaram-se aleatoriamente 16 lactantes divididas em dois grupos: controle 

e experimental. Utilizaram-se na avaliação o exame clínico, a termografia e um 

questionário. No tratamento utilizaram-se massagem e ordenha por técnicas 

manuais e eletromecânicas e avaliadas antes e após o procedimento. Posteriormente 

ao exame clinico, utilizaram-se a termografia. As lactantes permaneceram sentadas, 

mãos sobre as coxas e membros superiores alinhados ao tórax. Utilizaram-se 

uma câmera termográfica FLIRTM, A 325. A temperatura foi captada nos três 

pixeis mais frios contido nas imagens. A pesquisa foi aprovada pelo COPEP, e 

REBEC: U1111-1136-9027. Resultados: Mamas com ingurgitamento glandular foram 

0,5ºC mais frias quando comparadas com outros tipos de ingurgitamento por 

localização. Mamas com ingurgitamento intenso foram 0,7ºC mais quentes que no 

ingurgitamento moderado apresentando diferença significante estatisticamente 

significante (p=0,0119). A diferença térmica entre mama 

direita e mama esquerda foi de 0,2ºC. no ingurgitamento 

intenso e 0,3ºC no ingurgitamento moderado. A diferença 

de temperatura dentre as lactantes com ingurgitamento 

moderado foi 0,6ºC, e 0,7ºC dentre as lactantes com ingurgitamento intenso. A 

massagem e ordenha manuais e eletromecânicas proporcionaram esvaziamento 

e alívio das mamas. No grupo experimental as mamas ficaram mais frias após 

o tratamento. Conclusão: a massagem e ordenha eletromecânicas foram 

superiores às manuais. A termografia representou inovação na investigação do 

ingurgitamento subsidiando o exame clínico. 

Palavras-chave: aleitamento materno; termografia infravermelha; transtorno da 

lactação. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Termografia infravermelha; Algometria 

de pressão
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PO459 - THE BRAZILIAN HUMAN MILK BANKS NETWORK AND THE PARTNERSHIP 

WITH THE BRAZILIAN MILITARY FIREFIGHTERS CORPS: FIGHTING FOR LIFE

Alencar LCE de 1; Guilhem DB 2; 

1 - Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; 2 - Universidade de Brasília; 

Introduction:The Brazilian Human Milk Banks Network represents great acquisition 

for the Brazilian Health System. It is a result from a historical process of citizenship’s 

construction and seeks to promote the quality of processes and procedures 

based on the experience and accumulated knowledge by the Human Milk Bank 

of Fernandes Figueira Institute, Rio de Janeiro. Its mission is to “Promote health 

of women and children by integrating and building partnerships with federal 

agencies, units of the federation, municipalities, private sector and society, under 

the action of Human Milk Banks”. 

Objective: This paper analyze the partnership established between the Human 

Milk Banks and the Brazilian Military Firefighters Corps.. 

Method: The method used was documental and literature analysis to verify the 

establishment of the historical and practical construction of this partnership. 

Results:In Brazil, several Human Milk Banks developed projects or programs of 

cooperation with the Brazilian Military Firefighters Corps of states and cities. 

Conclusion: The fireman going on routinely in the homes of donors to collect 

frozen human milk. This contact contributes to strengthening human links, offers 

the opportunity to remove doubts and give social support to the donor. This 

type of cooperation offers flexibility to the process of collecting, processing and 

distribution of human milk, which helps to increase survival of preterm babies and 

who needs it. 

PALAVRAS-CHAVE: Bioethics; Firefighters; Human milk
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PO460 - TRABALHO INTERDISCIPLINAR NA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL 

NA SEMANA MUNDIAL DO ALEITAMENTO MATERNO.

Costa LC 1; Ciochetto CR 1; Corrêa MM 1; Da Silva SC 1; Corrêa BEC 1; Hoffmann IC 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: A partir do entendimento dos pós-graduandos do Programa de 

Residência Multiprofissional com ênfase hospitalar materno infantil (assistente 

social, enfermeira, fonoaudióloga, fisioterapeuta e nutricionista), da necessidade 

da promoção do aleitamento materno (AM) e sensibilização das gestantes 

e puérperas, sobre sua importância e dos primeiros mil dias do bebê, foram 

organizadas e realizadas atividades em comemoração à Semana Mundial do 

Aleitamento Materno (SMAM). 

Objetivo: Relatar a experiência do trabalho interdisciplinar das residentes durante 

à SMAM no Hospital Universitário de Santa Maria (HUSM). 

Métodos: Foram realizadas no decorrer da semana duas atividades voltas para as 

pacientes e seus familiares na maternidade do HUSM. As atividades aconteceram 

em duas tardes, iniciando com a apresentação de vídeo informativo sobre 

os benefícios do AM tanto para o recém-nascido como para a mãe, logo após 

realizamos discussão com os presentes, em que foi possível reforçar orientações 

importantes, esclarecer muitas dúvidas, medos e mitos que as participantes 

expuseram. Finalizamos a atividade com um momento reflexivo a partir da música 

“9 meses” de Bárbara Dias, sensibilizando sobre a importância do vínculo mãe 

bebe e apoio familiar para o sucesso da amamentação. 

Resultados: Nas atividades realizadas participaram pacientes e seus familiares, 

possibilitando trabalhar o vínculo mãe bebê, sensibilizar as 

participantes da importância do AM, reforçar as orientações 

enfatizando as dificuldades e como enfrentá-las no início 

da amamentação e empoderar a mãe para a ocupação dos 

espaços públicos defendendo o ato de amamentar. 

Conclusão: A experiência das atividades realizadas reforça que com trabalho 

interdisciplinar podemos garantir o cuidado integral aos usuários, ou seja, o 

trabalho na saúde requer que os profissionais deixem de desempenhar suas 

ações de maneira fragmentada, e passem a realizar um trabalho em conjunto. 

Possibilitando a transformação na qualificação da intervenção e cuidado ao 

paciente, preparando profissionais para ampliar a visão do trabalho de seu núcleo 

profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação Interdisciplinar; Equipe de Assistência ao 

Paciente; Assistência Integral à Saúde
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PO461 - UM CONVITE A EXPLORAR UMA PATERNIDADE MAIS ATIVA NA 

ALIMENTAÇÃO DOS FILHOS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Gaievski EHS 1; Schmatz AP 2; Campos M 3; 

1 - Curso Nutrição Universidade Federal da Fronteira Sul; Empresa Alimente Saúde; 

2 - Prefeitura Francisco Beltrão; Empresa Alimente Saúde; 3 - Curso Jornalismo 

USP; Site Papo de Homem; 

Introdução: Atualmente é crescente o engajamento de pais que querem romper 

com preconceitos e ainda criar novos caminhos para a criação de seus filhos. 

Novos papeis têm surgido e assim passamos a vê-los atuando em atividades 

que tradicionalmente são ocupadas por mulheres – a alimentação dos filhos, por 

exemplo. Então, já que esse papel está em aberto, qual a função do pai hoje? 

Questionamentos foram levados para o meio digital para aumentar o engajamento 

entre pais e profissionais da saúde buscando o melhor desenvolvimento da saúde 

infantil. Objetivos: Propor uma discussão online em torno da paternidade atual e de 

sua importância para o processo de alimentação e nutrição da criança. Métodos: 

Em um primeiro momento, revisou-se a bibliografia sobre o papel dos pais no 

desenvolvimento da criança. A primeira sessão destaca os estudos e os conceitos 

iniciais sobre o impacto do pai no desenvolvimento infantil, demonstrando que 

as mães eram as cuidadoras primárias. Novas hipóteses foram levantadas pelos 

pesquisadores e estas entram nas sessões seguintes do texto, onde pais passam 

a ser vistos desempenhando atividades fundamentais para a vida de seus filhos, 

como por exemplo, no período de gestação, da amamentação e da introdução 

alimentar. O texto foi publicado em sites e nas redes sociais. Os comentários, 

relatos e dúvidas foram respondidos por profissionais da 

área de nutrição e de fonoaudiologia. Resultados: O texto 

recebeu 3253 acessos, com tempo médio de visualização 

de 3min17seg e ainda 50 comentários, abordando dúvidas, 

questionamentos e relatos de experiências na paternidade. Conclusão: O pai 

pode envolver-se em todas as fases de vivência dos filhos. Uma boa ferramenta 

para isso é a alimentação da família que começa antes mesmo da paternidade. 

Com a presente experiência foi possível distribuir online conteúdo e informação 

de qualidade em alimentação e nutrição infantil, impactando positivamente pais 

e futuros pais.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Alimentação complementar; Paternidade

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Lamb ME. Fathers: forgotten contributors to 

child development. Hum Dev. 1975;18(4):245-66. 

Maurice JR, Ernest NI, Melville F, Gloria KB. Father-Child Relationships and 

Children’s Problems. Arch Gen Psychiatry. 1962;7(5):360-373. 

Rohner RP. Father Love and Child Development. History and Current Evidence. 

Psychological Sci. 1998: 7(5): 157-161. 

Virudachalam S, et al. Quantifying parental preferences for interventions designed 

to improve home food preparation and home food environments during early 

childhood. Appetite. 2016: 98: 115–124. 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

463

PO462 - UM OLHAR CULTURAL PARA O PARTO DOMICILIAR: UMA REVISÃO 

INTEGRATIVA DA LITERATURA

Collaço VS 1; Santos EKA 2; Koettker JG 3; Volpato F 4; Scapin S 5; 

1 - Enfermeira Obstétrica do HU-UFSC. Doutora em Enfermagem. Coordenadora 

da Equipe Hanami, membro da ABENFO-SC, membro do GRUPESMUR-PEN-UFSC, 

Florianópolis/SC, professora da UNISUL, Palhoça/SC; 2 - UFSC; 3 - da Maternidade 

Carmela Dutra. Doutora em Enfermagem. Membro do GRUPESMUR-PEN-UFSC e 

da Equipe Hanami; 4 - Enfermeira da Saúde da Família; 5 - Enfermeira da Saúde 

da Mulher e Criança; 

Introdução: O parto no domicílio tem correlação direta a práticas culturais e 

tradicionais originárias de um saber empírico, que ultrapassam a barreira do tempo e 

vem se transmitindo de geração a geração1. Objetivo: identificar a contribuição das 

pesquisas desenvolvidas, na esfera nacional e internacional, sobre característica(s) 

cultural(is) do parto domiciliar nas diferentes culturas. Método: revisão integrativa 

da literatura2. Busca nas bases de dados BEDENF, LILACS, SCOPUS, SciELO, 

COCHRANE LIBRARY no período de 1995 a 2013. Foram selecionados 26 estudos. 

Resultados: emergiram duas categorias: características culturais que influenciaram 

os casais na escolha pelo parto domiciliar planejado e características culturais que 

influenciaram os casais na escolha pelo parto domiciliar em detrimento do parto 

hospitalar. Conclusão: O principal argumento para a escolha do parto em casa 

é contra cultura ao modelo hegemônico tecnocrático e hospitalocêntrico3 e a 

grande satisfação com a experiência. Os sentimentos provocados pela experiência 

no parto em casa se embasa no respeito à fisiologia, a privacidade, a liberdade e a 

cultura. O nascimento é um momento de emoção, força de 

encontro e de transformação e fortalece o casal e a família. 

As crianças nascidas em casa possuem caracterísitcas de 

calma e tranquilidade pela forma sensível como foram 

recebidas. É marcante nas diversas culturas que as mulheres/casais se imbuem 

de argumento em favor do parto em casa, em detrimento do parto hospitalar 

ou em casas de parto, não importando a classe social e a cultura4. Parecem 

um exército que erguem a bandeira de que parir e nascer em casa é o melhor 

para mulheres saudáveis, como resposta buscam famílias saudáveis. O cuidado 

pós-parto contempla vários rituais e estes são fundamentais para a sensação de 

satisfação com todo o processo vivido. Há ainda uma grande lacuna na produção 

científica das enfermeiras obstétricas na prestação do cuidado cultural coerente 

no parto domiciliar planejado. 

PALAVRAS-CHAVE: Parto Domiciliar; Enfermagem Obstétrica; Características 

Culturais

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Galvão MLS, Menezes PFA. Parto domiciliar: 

uma alternativa ao modelo institucional nos centros urbanos. In: Anais VII 

Congresso Brasileiro de Enfermagem Obstétrica e Neonatal – VII COBEON. 

Trabalho n. 619. Belo Horizonte, MG. 6,7 e 8 de Julho de 2011. Disponível em: 

Acesso em: dez 2012. 

2. Ganong LH. Integrative reviews of nursing research. Res Nurs Health, v.10, n. 1, 

p.1-11. Mar. 1987. 

3. Davis-Floyd R. The technocratic, humanistic, and holistic paradigms of 

childbirth. Int J Gynecol Obstet, v. 75, n. 1, p. 5-23, 2001. 

4. Arcia A. US nulliparas’ perceptions of roles and of the birth experience as 

predictors of their delivery preferences. Midwifery, v. 29, n. 8, p. 885-94, Aug, 2013 
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PO463 - UNIVERSIDADE AMIGA DA AMAMENTAÇÃO/IMPLANTAÇÃO DA SALA 

DE APOIO A AMAMENTAÇÃO EM UM CAMPUS UNIVERSITÁRIO NO RIO DE 

JANEIRO

Gouvêa, A do N 1; Francisco,MTR 1; 

1 - Universidade Veiga de Almeida; 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) preconiza o aleitamento materno 

exclusivo até os 6 meses e após, complementado por 2 anos ou mais. No Brasil 

as leis que protegem a mulher/mãe enquanto trabalhadora/estudante não tem 

sido suficientes para garantia da manutenção do Aleitamento materno, sendo o 

retorno ao trabalho/escola um dos fatores para desmame. Diante desta demanda 

foi criado um projeto de extensão na Universidade Veiga de Almeida, instituição 

privada que concentra inúmeras alunas e funcionárias em idade fértil, para 

Promover, proteger e apoiar a amamentação entre às mulheres trabalhadoras e 

estudantes, além de implantar uma Sala de Apoio a Amamentação, destinada à 

ordenha e estocagem do Leite Humano para consumo próprio ou para doação ao 

banco de leite de referência. 

OBJETIVO: O objetivo do trabalho foi descrever as atividades desenvolvidas no 

campus Tijuca da Universidade Veiga de Almeida, na promoção, apoio e proteção 

ao aleitamento materno.

MÉTODO: Relato de experiência das atividades desenvolvidas pelo projeto “ 

Universidade Amiga da Amamentação” 

RESULTADOS: A sala de Apoio foi certificada pelo Ministério da Saúde. Foram 

realizados cursos de aleitamento materno para os monitores do projeto e 

desenvolvido diversas ações de promoção ao aleitamento 

materno, Aconselhamento para gestantes e mães com bebes. 

Algumas mães conseguiram prolongar a amamentação. 

CONCLUSÃO: Os resultados tem evidenciado maior 

satisfação entre as mães trabalhadoras e estudantes, que na maioria dos casos 

não sabiam como manter o aleitamento materno exclusivo, apesar do retorno ao 

trabalho ou escola. As atividades educativas realizadas têm contribuído para que 

diversos futuros profissionais, de áreas diversas, promovam ,apoiem e protejam o 

aleitamento materno em suas praticas diárias. 

PALAVRAS-CHAVE: amamentação; aleitamento; politicas publicas

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Guia para 

implantação de salas de apoio à amamentação para a mulher trabalhadora / 

Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília : Ministério 

da Saúde, 2015.
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PO464 - USO DA CHUPETA ENTRE MULHERES TRABALHADORAS COM CRECHE 

NO LOCAL DE TRABALHO

Santos TR 1; Buccini GS 2; Sebastião LT 3; 

1 - Faculdade de Medicina de Marília; 2 - Faculdade de Saúde Pública. USP; 3 - 

Departamento de Fonoaudiologia da Faculdade de Filosofia e Ciências – Unesp 

– Campus de Marília; 

Introdução: O uso da chupeta tem importante impacto na saúde da criança, 

além de ser uma variável relacionada à menor duração do aleitamento materno. 

Dentre diversas variáveis, o trabalho materno tem sido apontado como um dos 

determinantes para o uso da chupeta. Objetivo: Verificar o uso da chupeta e os 

motivos para introdução entre mulheres trabalhadoras com creche no local de 

trabalho. Métodos: O estudo foi realizado em um Centro de Convivência Infantil, 

vinculado a uma Instituição de Ensino Superior. Como instrumento de coleta de dados 

utilizou-se um questionário estruturado. Foi analisado o uso da chupeta segundo 

características maternas, do trabalho e da criança. Resultados: Participaram da 

pesquisa 46 crianças com idade média de 2,6 anos. Aproximadamente metade das 

mães tinham 35 anos ou mais; 73,9% eram profissionais de saúde e 65,2% tinham 

concluído o ensino superior. A prevalência do uso da chupeta foi de 63%, sendo 

que em 35,7% ocorreu sua introdução precoce da chupeta, ou seja, antes dos 15 

dias de vida do bebê. Os motivos de introdução da chupeta foram: acalmar o bebê 

(58,2%); ajuda na hora de dormir (27,6%) e pelo fato de outras pessoas passarem 

a cuidar do bebê (13,8%). Conclusão: Constatou-se alta prevalência de uso da 

chupeta entre mães trabalhadoras com creche no local de trabalho. A introdução 

precoce e a persistência desse hábito na primeira infância 

apontam para a necessidade de ações educativas e outras 

estratégias para evitar o uso de chupeta na instituição.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho Feminino; Saúde da Criança; Chupeta

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Roig AO, Martinez MR, Garcia JC, Hoyos SP, 

Navidad GN, Álvares JCF, et al. Fatores associados ao abandono do aleitamento 

materno durante os primieors seis meses de vida. Rev. Latino-Am. Enfermagem. 

2010; 18(3):79-86. 

Buccini GS, Benício MHD, Venancio SI. Determinantes do uso de chupeta e 

mamadeira. Rev Saúde Pública. 2014;48(4):571-582.
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PO465 - VIA DE PARTO PLANEJADA E A REALIZADA: PERCEPÇÃO DAS 

PUÉRPERAS

Dantas FB 1; Perovano J 1; Roque ATF 2; Correa A 1; 

1 - ESUCRI; 2 - UDESC Chapecó; 

O objetivo desta pesquisa foi avaliar a percepção das puérperas referente à via de 

parto planejada e a realizada. Tratou-se de uma pesquisa qualitativa descritiva e 

exploratória, que respeitou todos os preceitos da Resolução 466/2012, do Conselho 

Nacional de Saúde1. Os sujeitos do estudo foram 40 puérperas, atendidas pelo 

SUS durante o período pós-parto, em um Hospital da região Sul de Santa Catarina. 

Durante o período gestacional 72,5% das entrevistadas planejaram como via de 

parto o vaginal, obtendo resultado igual para a via realizada. Aproximadamente 

25 das entrevistadas planejaram o parto vaginaldurante o período gestacional, 

embora tenha sido realizado 21; e 4 puérperas planejaram o parto cesáreo, sendo 

realizados 8 partos. Os resultados deste estudo contestam as altas taxas de 

parto cesáreo da atualidade, sendo que a via de parto realizada nas mulheres da 

presente pesquisa prevaleceu o parto vaginal. Algumas entrevistadas relataram 

a segurança do parto cesáreo na prevenção de riscos e complicações quando 

não é possível proceder ao parto vaginal. Por outro lado, outras descreveram a 

preferência e decisão pelo parto vaginal pelos seus benefícios na preparação do 

nascimento do bebê, recuperação e amamentação. Em muitas falas observou-se 

o medo da dor como fator predominante na escolha de ambas as vias de parto, 

muitos deles construídos por mitos e informações errôneas de terceiros. Visando 

o bem-estar materno e fetal, o parto vaginal e cesáreo possui representações 

sociais, que atendem aos aspectos emocionais, físicos e 

socioculturais relacionados, que devem ser respeitados 

na integralidade e individualidade de cada ser humano, 

independente da preferência da via de parto 2.Destaca-

se a necessidade de sensibilização dos profissionais da saúde para valorizar a 

percepção das gestantes e escolha da via de parto, tornando-as protagonistas 

neste momento de sua vida reprodutiva.

PALAVRAS-CHAVE: Via de parto; Percepção das puérperas; Cuidado de 

enfermagem transcultural

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Conselho Nacional de Saúde. 

Resolução n° 466, de 12 de dezembro de 2012. Aprova normas regulamentadoras 

de pesquisas envolvendo seres humanos. Brasília: Diário Oficial da União, 2012. 

2. Velho MB, Santos EKA, Collaço VS. Parto normal e cesárea: representações 

sociais de mulheres que os vivenciaram. Revista Brasileira de Enfermagem. v. 67, 

n. 2, p. 282-289, 2014. 
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PO466 - VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA SOB A PERCEPÇÃO DAS MULHERES QUE A 

VIVENCIARAM

MACHADO GPR 1; FABBRO MRC 2; 

1 - Universidade Federal de São Carlos.; 2 - Universidade Federal de São Carlos; 

Violência obstétrica corresponde a uma assistência desumanizada a saúde da 

mulher durante o período gravídico-puerperal, e pode ser praticada por todos 

os profissionais de saúde durante o atendimento. Embasa-se no uso excessivo 

de medicalização, instrumentalização e intervenções iatrogênicas no processo de 

parturição1. O objetivo principal foi compreender, à luz da perspectiva de gênero e 

dos direitos reprodutivos, os fatores intervenientes das práticas de assistência aos 

períodos gravídico-puerperal, com foco na violência obstétrica. Esta dissertação 

foi de uma pesquisa qualitativa, a qual utilizou a Metodologia Comunicativa Crítica, 

e como aportes teóricos: Paulo Freire, Jürgen Habermas2 e de gênero o Feminismo 

Dialógico de Lídia Puigvert3. Os participantes da pesquisa foram nove mulheres 

que tiveram assistência a seus partos financiada pelo Sistema Único de Saúde. 

O instrumento de coleta de dados foi roteiro de relato comunicativo e, a coleta 

ocorreu de 19/05 a 15/12/2015. Utilizou-se o nível básico de análise dos dados 

proposto pela metodologia, onde os elementos transformadores e exclusores 

encontrados nos relatos foram analisados nas categorias mundo da vida e sistema2. 

Os resultados mostraram maior quantidade de elementos exclusores ligados ao 

sistema e se destacam: maus tratos, procedimentos inadequados no parto, falta de 

orientação profissional, falta de apoio na amamentação, discriminação de classe 

e raça. Os elementos transformadores estão relacionados ao mundo da vida e 

foram poucos, destacando-se: apoio da família, presença 

do acompanhante, empoderamento, consciência de luta 

coletiva. De maneira geral, esta dissertação anuncia e faz a 

denúncia de um sistema público de saúde e de um grupo de 

profissionais que nele atuam na prática de violência obstétrica na assistência à 

saúde da mulher, contrariando as propostas de humanização, violando os direitos 

reprodutivos enquanto direitos humanos fundamentais. E os atendimentos são 

baseados em relação de poder desiguais entre os gêneros, e também no âmbito 

socioeconômico, étnico e racial.

PALAVRAS-CHAVE: Violação dos Direitos Humanos; violência obstétrica; saúde 

materna

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Fondo de Poblacíon de las Naciones Unidas; 

Tribunal Supremo de Justicia de República Bolivariana de Venezuela. Ley orgânica 

sobre el derecho de las mujeres a uma vida libre de violência [Internet]. Caracas 

(Venezuela), 2007. [Cited: 2014 May 04]. Available from: http://venezuela.unfpa.

org 

2. Gómez J. et al. Metodologia Comunicativa Critica. 1ª Edição. Barcelona – 

Espanha: El Roure Editorial S.A; 2006. 

3. Puigvert L. Las otras mujeres. Barcelona – Espanha: El Roure Editorial S.A. 2001. 
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PO467 - VISITA DOMICILIAR AO RECÉM-NASCIDO NA ATENÇÃO BÁSICA: 

EXPERIÊNCIAS DA ENFERMAGEM E DA NUTRIÇÃO

Christmann M 1; Krann R 1; Guimarães LK 2; 

1 - Grupo Hospitalar Conceição; 2 - Fundação de Saúde Pública de Novo Hamburgo/

RS; 

A visita domiciliar é uma atividade das equipes de saúde na Atenção Básica que 

aproxima os profissionais de saúde ao contexto social das famílias, tornando-se 

um instrumento importante de troca de informações e favorecendo atividades 

educativas e humanizadas. O estudo objetiva relatar a experiência da visita 

domiciliar ao recém- nascido na perspectiva da enfermagem e nutrição em uma 

Unidade de Saúde da Família. A experiência ocorreu em uma Unidade de Saúde 

da Família, em Novo Hamburgo/RS, pela enfermeira e nutricionista residentes 

do Programa de Residência Integrada em Saúde do Grupo Hospitalar Conceição 

(GHC). As visitas domiciliares ocorreram no território da Unidade, de Março a 

Julho de 2017, e foram acompanhadas pelas agentes comunitários de saúde. As 

visitas ocorreram na primeira semana após o nascimento da criança, conforme 

indicado pelo Ministério da Saúde. A experiências das visitas domiciliares 

possibilitaram a ampliação do olhar das profissionais envolvidas, especialmente 

com relação ao contexto e estrutura familiar e sobre as adaptações e participação 

dos familiares, especialmente do pai e avós, no cuidado com a criança. A 

aproximação com a realidade das pessoas e suas individualidades, bem como a 

participação do agente comunitário de saúde, pode fortalecer o vínculo entre a 

criança, a família e os profissionais de saúde. A enfermagem foi fundamental para 

informar os familiares quanto aos cuidados com o recém 

nascido e o autocuidado da puérpera. O nutricionista foi 

importante para a promoção do aleitamento materno e 

seus determinantes e para auxiliar a mãe nas dificuldades 

e dúvidas relacionadas a amamentação. Conclui-se que a experiência da visita 

domiciliar ao recém nascido aprimora a prática e a aprendizagem do profissional 

a partir do contexto social da criança. A prática conjunta entre profissionais pode 

potencializar a integralidade do cuidado, proporcionando o planejamento de 

ações preventivas e intervenções junto a criança e sua família.

PALAVRAS-CHAVE: Visita domiciliar; Saúde da Criança; Atenção Básica

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Lenz MLM, Flores R. Atenção a Saúde da 

Criança de 0 a 12 anos. Porto Alegre: Grupo Hospitalar Conceição, Ministério da 

Saúde; 2014. 

Brasil. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2012. 
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PO468 - VIVÊNCIAS DE GRUPO DE GESTANTES EM UMA UNIDADE DE ATENÇÃO 

PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Dall Aqua CB 1; Silva BG 1; Silva IS 1; Rosa RM 2; 

1 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO; 2 - GERÊNCIA DE SAÚDE COMUNITÁRIA, 

UNIDADE DE SAÚDE PARQUE DOS MAIAS, GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO; 

Introdução: A criação de espaços para a educação em saúde no pré-natal é de 

suma importância, pois, preparam a mulher e sua família para o processo de 

parturição (1). O grupo de gestantes é uma importante ferramenta para esses 

espaços, oferecendo suporte terapêutico (2). Objetivos: Estimular a criação de 

uma rede de apoio entre o serviço de saúde, a gestante e seus acompanhantes 

no processo de parturição, através de grupos de educação em saúde na atenção 

primária. Métodos: Foram convidadas a participar do grupo, todas as gestantes 

cadastradas na unidade de saúde e seus acompanhantes, através dos Agentes 

Comunitários de Saúde e demais profissionais que atuam no serviço. Realizaram-

se seis encontros, com exposição dialogada, rodas de conversa e visita à 

maternidade de referência. O grupo foi promovido por Enfermeiras da Residência 

Integrada em Saúde, Atenção Materno-Infantil e Obstetrícia, do Grupo Hospitalar 

Conceição, em parceria com equipe multidisciplinar, sob supervisão da Enfermeira 

Obstetra do serviço. Resultados: Participaram, em média, 10 pessoas a cada 

encontro. Os integrantes colaboraram na construção deste espaço de educação 

em saúde. Na visita à maternidade, não houve boa adesão, ocasionada pelo custo 

do transporte. Foi reforçado a continuidade da presença do acompanhante no 

pré-natal e no puerpério, apoiando na amamentação e no desenvolvimento da 

criança. Ao final de cada encontro, realizou-se avaliação 

das atividades e acolheu-se sugestões para encontros 

posteriores. Conclusão: As gestantes mostraram-se 

empoderadas, evidenciado por relatos verbais e registros 

em instrumento de avaliação. Percebeu-se o interesse dos acompanhantes em 

promover cuidados ao binômio. O grupo fez com que a gestante observasse 

a rede de apoio que a cerca e utilizasse os recursos em prol da qualidade de 

vida materno-infantil. Reforça-se a relevância dos grupos, como uma ferramenta 

produtiva de promoção de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Grupo; Educação; Gestantes

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referências 
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PO469 - “GOLDEN HOUR”: IMPORTÂNCIA DO INCENTIVO À AMAMENTAÇÃO 

AINDA NA SALA DE PARTO

Bordignon, JS 1; Quadros, JS 2; Gomes, IEM 2; Rocha, BD 3; 

1 - Centro Universitário Franciscano. ; 2 - Universidade Federal de Santa Maria; 3 - 

Centro Universidade Franciscano; 

Introdução: A “golden hour” ou “hora de ouro” é conhecida como a primeira hora 

de vida do bebê, e é assim denominada devido ao mesmo estar em alerta, com os 

estímulos de sucção aguçados e pronto para a criação de vínculo com a mãe. Por 

conta disso, a Organização Mundial de Saúde (1996) orienta que a amamentação 

seja iniciada neste momento(1). O aleitamento materno é considerado uma das 

ações mais eficazes na redução da morbimortalidade infantil, uma vez que são 

reconhecidos seus benefícios nutricionais, imunológicos, econômicos e emocionais 

(2). Objetivos: Descrever a experiência vivenciada por residentes de um Programa 

de Residência em Enfermagem Obstétrica no incentivo à amamentação na sala de 

parto. Métodos: Trata-se de um relato de experiência vivenciada por residentes em 

uma maternidade de um hospital de médio porte localizado na região central do 

estado do Rio Grande do Sul, no qual eram desempenhadas as atividades práticas 

durante os anos de 2014 e 2015, sob supervisão de enfermeiras obstétricas e equipe 

médica. Resultados: Dentre as atividades desempenhadas pelas residentes em sala 

de parto, o incentivo à amamentação na primeira hora de vida do recém-nascido 

era uma delas. Os bebês que apresentassem boa vitalidade eram colocados sob 

o ventre materno, proporcionado contato pele a pele, realizado o clampeamento 

oportuno do cordão umbilical e estimulada a amamentação. Procedimentos 

de enfermagem e avaliação pediátrica eram realizados 

posteriormente à esse momento, sempre que possível, 

garantindo o contato precoce entre mãe e filho. Conclusão: 

Foi possível perceber que o incentivo à amamentação ainda 

na sala de parto proporciona resultados positivos, tanto para a puérpera quanto 

para o recém-nascido. Tais resultados são compreendidos na criação de vínculo 

entre o binômio, na facilidade que a puérpera apresenta para a pega correta e 

posições alternativas para a amamentação e no estabelecimento do aleitamento 

materno exclusivo.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Enfermagem Obstétrica; Parto

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). 

Assistência ao parto normal: um guia prático. Brasília (DF): OPAS/USAID, 1996. 
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who_frh_msm_9624/en/ >. 

2. Corintio MN. Manual de aleitamento materno / Corintio Mariani Neto. 3ª ed. – 
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(FEBRASGO), 2015. 
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Segurança alimentar e nutricional na criança

PO470 - A IMPORTÂNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO E A RELAÇÃO COM O 

ESTADO NUTRICIONAL INFANTIL

Schroeder JS 1; Gama TMMTB 1; 

1 - Centro Universitário Católica de Santa Catarina; 

O aleitamento materno é uma prática milenar com benefícios nutricionais, 

imunológicos, cognitivos, econômicos, ecológicos e sociais. Tal prática dá 

continuidade à nutrição iniciada na vida uterina, sendo composto o leite humano por 

aproximadamente 250 constituintes, além de hormônios e fatores de crescimento 

do trato gastrintestinal. Tais compostos bioativos atuam sobre o crescimento, 

diferenciação e maturação funcional de órgãos específicos 1. Diversos estudos 

também defendem o leite materno como possível fator protetor contra alterações 

no estado nutricional do indivíduo, tais como sobrepeso e obesidade. Assim, 

durações adequadas de amamentação podem reduzir o risco destas alterações 

2. Esta relação pode ser possivelmente justificada pelo fenômeno do imprinting 

metabólico e/ou pela não-utilização de fórmulas infantis e leites artificiais 3. O 

Brasil ainda apresenta poucos estudos que associam o aleitamento materno ao 

estado nutricional, com resultados controversos sobre o tema. Desta forma, o 

presente trabalho analisa a possível relação do desmame precoce com alterações 

no estado nutricional das crianças. Destacam-se entre os objetivos específicos 

apontar a importância do aleitamento materno, comparando-o com as fórmulas 

lácteas e leites artificiais; relatar a composição nutricional do leite materno e 

sua biodisponibilidade de absorção; definir o fenômeno 

imprinting metabólico; discutir e relacionar a não-utilização 

de fórmulas infantis e leites artificiais com possíveis 

alterações no estado nutricional dos indivíduos. A pesquisa 

envolve revisão bibliográfica pertinente ao tema. Reconhece-se a necessidade 

de proteger, promover e apoiar o aleitamento materno, visto que o mesmo pode 

estar inclusive relacionado a complicações no estado nutricional. 

Hamosh M. Bioactive factors in human milk. Pediatr Clin North Am, (69-86), 2001. 

Victora C. et al. Amamentação no século 21: epidemiologia, mecanismos, e efeitos 

ao longo da vida. Epidemiol. Serv. Saúde, Brasília, 2016. 

Waterland RA.; Garza C. Potential mechanisms of metabolic imprinting that lead 

to chronic disease. Am J Clin Nut, 69, 2, (179-197), 1999.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Desmame precoce; Estado nutricional
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PO471 - ACIDEZ DORNIC COMO ATRIBUTO DE QUALIDADE PARA A PRESCRIÇÃO 

DE LEITE HUMANO PASTEURIZADO (LHP)

ANDRADE, SMP 1; QUEIROZ, AEM 2; SOUZA, AC 1; GRUN, PN 1; PEREIRA, MS 1; 

1 - HOSPITAL REGIONAL NORTE; 2 - ESP/FIOCRUZ; 

INTRODUÇÃO: Para a prescrição de LHP além de ser atendidos os critérios de 

prioridade de distribuição do produto, deve-se também considerar as necessidades 

do receptor. É essencial considerar a idade gestacional, aporte energético, o 

volume demandado, destacando-se a acidez Dornic (D°). A acidez Dornic do leite 

humano recém-ordenhado, pode ser considerada original, com valores oscilando 

entre 1 e 4°D. Acidez maior ou igual a 8°D desqualifica o produto para o consumo¹. 

OBJETIVO: Relatar a experiência da conduta do nutricionista na adequação 

à prescrição de LHP conforme as necessidades do receptor. METODOLOGIA: 

Estudo do tipo relato de experiência, a partir da adequação da escolha do 

produto baseado na estratificação dos valores aceitáveis de Acidez Dornic (D°) 

como critério de qualidade. Considerou-se: Baixo Índice, valores compreendidos 

de 1°D à 4°D destinados para nutrição trófica, risco de enteroinfecção, prematuros 

de extremo baixo peso e/ou com risco para hipocalcemia; Médio Índice de 5°D 

à 6°D indicado para risco de enteroinfecção e/ou prematuros de baixo peso; e 

Alto Índice de 7°D à 8°D indicado para recuperação nutricional. RESULTADOS: 

A estratificação realizada proporcionou uma maior segurança nutricional para a 

escolha do LHP a ser prescrito, visto que a acidez alta do leite humano, além 

de reduzir as propriedades imunobiológicas, diminui a biodisponibilidade de 

nutrientes (cálcio, fósforo, lactose) e aumenta a sua osmolaridade a nível intestinal. 

CONCLUSÃO: A adequação na escolha da acidez do LHP 

ofertado impacta no efeito nutricional e protetor do leite 

humano na prevenção de enteroinfecção em neonatos. 

PALAVRAS-CHAVE: ACIDEZ DORNIC; ENTEROINFECÇÃO; SEGURANÇA 

ALIMENTAR

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: GALHARDO, A.L.S.M.; ARAÚJO, WM.C.; 

BORGO, L.A. Acidez dornic como parâmetro de qualidade em bancos de leite 

humano. Higiene Alimentar, v.16, p. 16-27, 2002. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Banco de leite humano: 

funcionamento, prevenção e controle de riscos/Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. – Brasília: Anvisa, 2008.
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PO472 - ALEITAMENTO MATERNO E ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR NA 

ATENÇÃO BÁSICA: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA NA QUALIFICAÇÃO DOS 

PROFISSIONAIS DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE/SC

Guimarães J 1; Mucha F 1; Patrício FN 1; Dominoni M 1; Silva Nardini IC 1; Bressan 

Pereira RP 2; 

1 - Secretaria da Saúde de Joinville; 2 - Secretariad a Saúde de Joinville; 

O presente relato descreve a qualificação profissional dos trabalhadores da 

Atenção Básica do município de Joinville-SC, como diretriz da Política Nacional 

da Alimentação e Nutrição (PNAN) e Estratégia Nacional para Promoção do 

Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no SUS (EAAB). 

Essa prática vem sendo construída pelo Grupo de Tutores da EAAB desde 2012 

com ações de mobilização e oficinas de trabalho nas Unidades de Saúde e Espaços 

Públicos. O grupo tem encontros mensais e é composto por 21 profissionais 

e desafia-se a mudar os processos de trabalho e fortalecer a educação em 

saúde como eixo de promoção á saúde. O Circuito de Manejo, Habilidades de 

Comunicação e Prática da Alimentação Complementar promoveu a construção 

do conhecimento crítico reflexivo através de metodologia ativa, envolvendo 

diversas categorias profissionais e articulação intersetorial para viabilização de 

material, gêneros e espaço físico adequado. Nas 32 oficinas participaram 692 

trabalhadores e alunos, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

agentes comunitários de saúde, agentes administrativos, terapeuta ocupacional, 

odontólogos, psicólogos, graduandos de medicina e residentes de enfermagem. 

As oficinas foram registradas pelos tutores nas atividades complementares no 

Sistema de Gerenciamento da Estratégia, integrando as 

ações da EAAB. As avaliações dos trabalhadores trouxeram 

questões desafiadoras, como mudança no modelo de 

educação permanente, sendo citada a metodologia 

ativa, domínio do conteúdo e troca de experiências, como motivador para 

aprendizagem e mudança do processo de trabalho. Assim como pouco tempo 

e falta de toda equipe, demonstrando a necessidade de espaços de discussão e 

ruptura do modelo hegemônico. E, principalmente a continuidade desse formato 

de qualificação na Atenção Básica e como será expandida para a comunidade. 

Esse questionamento da efetividade das ações dosTutores da EAAB permeiam 

as discussões do grupo e como monitorar através de sistemas fragmentados de 

informação hoje impostos para os trabalhadores, como por exemplo e-SUS e 

SISVAN Web.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Alimentação complementar; 

Qualificação profissional

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Estratégia nacional para promoção do aleitamento materno 

e alimentação complementar saudável no Sistema Único de Saúde: manual de 

implementação. Brasília, 2015. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação 

complementar. 2. ed. Brasília, 2015. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar para 

crianças menores de dois anos: um guia para o profissional da saúde na atenção 

básica. 2.ed. Brasília, 2010. 
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PO473 - ALEITAMENTO MATERNO: O QUE O DESIGN TEM A VER COM ISSO?

Nunes CN 1; 

1 - Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro; 

Introdução 

Inseridos na cultura industrial, adotamos em nossas vidas produtos que podem 

se revelar perigosos. A preocupação com tal cenário motivou uma tese de 

doutorado sobre o nível de comprometimento dos designers com o resultado 

de suas criações, tantas vezes influenciadas por sugestões do mercado à 

potencialização de vendas. A pesquisa elegeu a mamadeira como objeto-símbolo 

de uma mentalidade de consumo que mantém o público alienado da importância 

e superioridade da amamentação, além de afastado de sua capacidade crítica em 

avaliar aquilo que consome. 

Objetivos 

Defendida a tese, a tarefa vem sendo disseminar esses conhecimentos nos mais 

variados fóruns, além de fomentar e acompanhar projetos de design voltados à 

defesa da importância da amamentação. 

Métodos 

Conferências, palestras, apresentação de artigos em congressos, blog, 

contatos, conversas de sensibilização sobre o assunto com estudantes de 

Design e acompanhamento de seus resultados configuram algumas das ações 

empreendidas para a disseminação da necessidade de avaliação da produção 

industrial perante o conhecimento alcançado pela ciência, tendo como foco os 

problemas da mamadeira contrapostos às diretrizes internacionais de saúde. 

Resultados 

Conscientização de alunos de Design e geração de 

produtos pró-amamentação, reflexão ética e crítica sobre 

as estratégias industriais. 

Conclusão 

A chegada de informação confiável àqueles que, presumivelmente, alimentariam 

esse processo (os designers) pode contribuir para abalar a dinâmica da cultura 

instalada no mercado. 

PALAVRAS-CHAVE: disseminação da informação; aleitamento materno; design
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PO474 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE HIGIÊNICO-SANITÁRIA DE LEITE HUMANO 

COLETADO EM UM BANCO DE LEITE HUMANO (BLH) DO NORTE DO CEARÁ.

SOUZA, AC 1; ANDRADE, SMP 1; QUEIROZ, AEM 2; 

1 - HOSPITAL REGIONAL NORTE; 2 - ENSP/FIOCRUZ; 

INTRODUÇÃO: A ordenha é uma das etapas mais importantes para assegurar a 

qualidade higiênico-sanitária do leite humano que será processado e distribuído 

pelos BLHs. Dentre as etapas do processamento, a Acidez Dornic (AD) é o 

primeiro teste utilizado como indicador da qualidade, decisivo para o descarte ou 

continuidade no processamento do leite humano coletado.1 OBJETIVOS: Avaliar 

a porcentagem de descarte por acidez do leite humano coletado pelo BLH do 

Hospital Regional Norte (HRN). Relacionar a taxa de descarte com os métodos 

de higiene e conservação adotados para a coleta. METODOLOGIA: Trata-se 

de um estudo retrospectivo de análise dos dados obtidos no processamento 

de leite humano no período de setembro/2013 a junho/2016. A partir dessa 

avaliação, foram relacionados a porcentagem de perda por acidez elevada e os 

cuidados de higiene e conservação adotados para a coleta do leite humano no 

BLH/HRN. RESULTADOS: No período estudado foram coletados 332,5 litros de 

leite, sendo apenas 2,9 litros (0,9%) descartado por acidez acima de 8°D, o que 

demonstra uma baixa taxa de perda por esse parâmetro, quando comparada 

com um estudo semelhante no qual apresentou 17,82% de perda de leite humano 

por acidez elevada.2 O leite humano obtido de doadoras sadias e coletado sob 

rigoroso controle de higiene é isento de microrganismos patogênicos e, quando 

presentes, são oriundos de fontes de contaminação externas.3 A rotina para a 

coleta de leite humano estabelecida pelo BLH/HRN inclui 

higienização e paramentação, tanto do profissional quanto 

da doadora, ambiente de coleta adequado, embalagem 

estéril, desprezo das primeiras gotas, conservação do leite 

em caixa isotérmica durante a coleta e estocagem em freezer/congelador dentro 

do prazo de validade preconizado. CONCLUSÃO: O BLH/HRN apresentou baixo 

índice de perda de leite humano por acidez imprópria como resultado da adoção 

de medidas para o controle rigoroso na coleta e conservação do leite humano. 

PALAVRAS-CHAVE: COLETA DE LEITE HUMANO; CONTROLE HIGIENICO 

SANITÁRIO; CONTROLE DE QUALIDADE

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 BRASIL. Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. Banco de leite humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos/

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. – Brasília: Anvisa, 2008. 

2 DIAS, E. G. C. et al. Causas de perda do leite humano doado ao Banco de Leite 

de uma maternidade de alto risco de Alagoas. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE 

ENFERMAGEM NEONATAL. Anais... Fortaleza (CE), 2012. Disponível em: < http://

www.abenfoce.org.br/sites/default/files/CAUSAS%20DE%20PERDA%20DO%20

LEITE%20HUMANO%20DOADO%20AO%20BANCO%20DE%20LEITE%20

DE%20U.pdf>. Acesso em: 21 outubro 2015. 

3 NOVAK, F. R. et al. Qual seria a fonte de fungos miceliais encontrados em leite 

humano ordenhado? Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 18, n. 3, p. 873-

875, mai./jun. 2002. 
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PO475 - AVALIAÇÃO DO CONSUMO ALIMENTAR DE CRIANÇAS BENEFICIÁRIAS 

DOS PROGRAMAS BOLSA FAMÍLIA E LEITE DAS CRIANÇAS EM LARANJEIRAS 

DO SUL - PR

Ross NCR 1; Granzotto TA 1; Scarpari M 1; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde de Laranjeiras do Sul; 

Conhecer o padrão de consumo alimentar da população é fundamental para 

possibilitar estratégias de intervenção e prevenção para o cuidado em saúde. 

O trabalho tem como objetivo avaliar o consumo alimentar de crianças em 

diferentes faixas etárias para o direcionamento das ações do setor de nutrição do 

município. 

Aplicou-se o questionário de Marcadores de Consumo Alimentar do Sistema 

E-Sus à mães de 134 crianças durante a avaliação nutricional dos beneficiários dos 

Programas Bolsa Família e Leite das Crianças de duas Estratégias de Saúde da 

Família do município, em julho de 2016. As crianças foram classificadas nas faixas 

etárias de 6 a 23 meses e 2 a 10 anos para investigar o consumo do dia anterior de 

alimentos ultraprocessados. 

Dentro da faixa de 6 a 23 meses, totalizando 43 crianças, observou-se que 18,6% 

haviam consumido hambúrguer e/ou embutidos, 53,49% bebidas adoçadas, 

27,91% macarrão instantâneo, salgadinhos de pacote ou biscoitos salgados e 

34,88% biscoito recheado ou doces. 

Quanto à faixa de 2 a 10 anos os dados obtidos foram que das 54 crianças 

investigadas, 36,2% haviam consumido hambúrguer e/ou embutidos no dia 

anterior, 65,9% bebidas adoçadas, 42,8% macarrão instantâneo, salgadinhos de 

pacote ou biscoitos salgados e 65,9% biscoito recheado 

ou doces. Outro dado revelado mostrou que 57,1% destas 

crianças realizam suas refeições em frente à TV, computador 

ou celular. 

Dados importantes do estudo mostram que dentre as crianças de 6 a 23 meses 

74,42% haviam consumido ao menos um tipo de alimento ultraprocessado no dia 

anterior, enquanto 87,9% entre 2 a 10 anos também haviam consumido, indicando 

uma elevada ingestão entre crianças. 

Conforme as recomendações do novo Guia Alimentar para a População 

Brasileira de 2015 o consumo de alimentos ultraprocessados deve ser evitado, 

pois tem grande relação ao atual cenário de obesidade e doenças crônicas não 

transmissíveis no Brasil. 

PALAVRAS-CHAVE: Consumo Alimentar; Alimentos Ultraprocessados; Guia 

Alimentar

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Guia Alimentar 

para a População Brasileira. 2 ed. Brasília: 2015. 156p.
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PO476 - CAPTAÇÃO DE DOADORAS DE LEITE HUMANO: PARCERIA BANCO DE 

LEITE HUMANO E UNIVERSIDADE

Afonso FM 1; Silva MC 2; Marins ACC 3; Santos TS 3; Maroto D 3; Rodrigues V 2; 

1 - CAP 3.2-SMS/RIO DE JANEIRO e INU/UERJ; 2 - Hospital Maternidade Carmela 

Dutra (HMCD); 3 - UERJ; 

O leite materno é o alimento ideal para as crianças nos seus primeiros anos de vida. 

O município do Rio de Janeiro apresenta prevalência razoável para amamentação 

exclusiva em menores de 6 meses (40,7%). Aos bebês prematuros e/ou de baixo 

peso internados existe uma premência em manter os estoques de leite materno 

humano. A doação de leite materno começa na própria maternidade e continua 

em domicílio, sob orientação dos bancos de leite humano (BLH) com a utilização 

de procedimentos padrão de ordenha, armazenamento, transporte e recebimento 

adequado deste leite humano (LH) ordenhado cru. O objetivo deste trabalho é 

incentivar o aleitamento materno no que tange a doação de leite humano. Através 

da parceria do Instituto de Nutrição da UERJ e do BLH do Hospital Maternidade 

Carmela Dutra (HMCD), articulou-se ações para aumentar a captação de doadoras 

de leite humano na maternidade e em Unidades Básicas de Saúde (UBS) da 

área. Alunas de Nutrição participaram de cursos IUBAAM junto a profissionais 

atuantes nas UBS, vivenciaram a prática de trabalho em um BLH, participaram 

das Rotas de captação de leite humano. A partir dessas vivências planejou-se 

ações e foram obtidos os seguintes resultados: - confecção de banners, folderes 

e cartazes sobre amamentação, doação de leite humano e de vidros com tampa 

plástica, - realização de salas de espera junto às gestantes no ambulatório de pré 

natal sobre a importância da doação de LH; - realização de 

oficinas rápidas sobre técnicas de ordenha e a importância 

do LH para os bebês das Unidades de Terapia Intensiva e 

Intermediária com nutrizes internadas na maternidade. 

Conclui-se que já a partir do segundo semestre 2016 após a implementação 

dessas atividades percebeu-se aumento da captação de doadoras de leite 

humano e consequentemente contemplar cada vez mais crianças prematuras e 

de baixo peso internadas no HMCD. 

PALAVRAS-CHAVE: bancos de leite humano; aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Alencar LCE; Seidl EMF. Doação de leite 

humano: experiência de mulheres doadoras. Rev Saúde Pública. 43(1), 70-7. 2009. 

Brasil M.S. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação 

complementar. 2009a. 

Brasil M.S. II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais 

Brasileiras e Distrito Federal. 2009b. 

Castro IRR, Engstrom EM, Cardoso LO, et al. Tendência temporal da amamentação 

na cidade do Rio de Janeiro: 1996-2006. Rev Saúde Pública, 2009; 43(6):1021-9. 

Redeblh. Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. 2015. 

RIO. Plano Municipal de Saúde do Rio de Janeiro–PMS 2014–17. 2013. 
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PO477 - CONHECIMENTO E PRÁTICAS DO ALEITAMENTO MATERNO NA 

ATENÇÃO BÁSICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Ribeiro PL 1; Cherubim DO 1; Rechia FPNS 1; Paula CC 1; 

1 - UFSM; 

Introdução: A prática do aleitamento materno (AM) tem passado por muitas 

influências e transformações. Além disso, constitui-se de uma ação fundamental 

para a saúde materno-infantil, evidenciando a relevância de estudos sobre esta 

temática. Objetivo: Relatar a importância do acadêmico de enfermagem inserido 

na atenção básica em relação ao aconselhamento em AM. Método: Trata-se de um 

relato de experiência fundamentado na percepção de uma acadêmica do curso 

de enfermagem da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), que desenvolveu 

atividades práticas em uma Estratégia de Saúde da Família (ESF) acerca do AM. 

Resultados: Percebeu-se que os profissionais de enfermagem, para oferecer às 

gestantes e nutrizes orientações adequadas e acessíveis acerca do AM, precisam 

estar devidamente qualificados e sensibilizados com o tema. Sabe-se que, além 

de promover e apoiar o AM, o profissional é uma figura fundamental que contribui 

para o estabelecimento e manutenção desta prática. O estágio, além de possibilitar 

ao estudante um maior aprendizado, permite associar os conceitos estudados 

na teoria com a prática assistencial do enfermeiro. A partir disso, realizaram-

se orientações e ações demonstrativas quanto a oferta e a importância do 

aleitamento materno exclusivo (AME) até os seis meses de vida. Eram abordados 

aspectos nutricionais do leite materno e seus benefícios, além da orientação 

para a introdução alimentar do lactente a partir do sexto mês. Transmitia-se a 

importância do acompanhamento e da atenção dos pais 

ou responsáveis para o crescimento e desenvolvimento 

adequados da criança. Conclusões: Conclui-se que o 

conhecimento e aprimoramento na promoção e apoio ao 

AM são construídos dia após dia, por profissionais enfermeiros e estudantes que 

se encontram inseridos nas unidades. Estes podem apoiar a continuidade da 

prática do AM ao compartilhar seu conhecimento com os usuários do serviço, 

seja através de trocas de experiência ou esclarecimento de dúvidas.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Filamingo BO, Lisboa, BCF, Basso NAS. A 

prática do aleitamento materno entre mães adolescentes na cidade de Dois 

Córregos, estado de São Paulo. Scientia Medica, Porto Alegre, 2012; 22(2): 81-5. 

2. Fonseca-Machado MO, Haas VJ, Stefanello J, Nakano AMS, Gomes-Sponholz F. 

Aleitamento materno: conhecimento e prática. Rev Esc Enferm USP, 2012; 46(4): 

809-15. 
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PO478 - CONTROLE DE QUALIDADE E DESCARTE DE LEITE HUMANO 

ORDENHADO: COMPARAÇÃO DE RESULTADOS EM DOIS ANOS CONSECUTIVOS 

EM BANCO DE LEITE DE MATERNIDADE DE GRANDE PORTE.

Nascimento MBR 1; REIS MAM 2; Miura TY 3; Smanhoto T 3; Teixeira LMR 3; 

1 - Maternidade Darcy Vargas/Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE); 2 - 

Bambini Pediatras Associados; 3 - Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE); 

Introdução: A captação de doadoras e a coleta de leite humano, em quantidade 

suficiente para suprir as necessidades dos recém-nascidos nas unidades 

neonatais, são os grandes desafios dos bancos de leite. Todo leite coletado deve 

ser submetido aos procedimentos de controle de qualidade. O produto que não 

preencher as especificações determinadas dentro dos parâmetros de normalidade, 

precisa ser descartado. Objetivos: Comparar os resultados obtidos pelo controle 

de qualidade de leite humano e as causas determinantes de leite impróprio 

para consumo em dois períodos distintos. Metodologia: Estudo retrospectivo, 

observacional, comparativo, onde foram avaliados e comparados os registros de 

controle de qualidade do leite humano dos anos de 2014 e 2015, em um banco 

de leite de uma maternidade de grande porte. O armazenamento dos dados e 

a análise estatística foram realizados com o uso do software Microsoft Excel, 

utilizando-se o Teste t para comparação de variáveis contínuas, admitindo-se um 

nível de significância de 0,05. Resultados: Foram coletados 1.498,9 litros de leite 

no ano de 2014 e 1.335,7 litros, em 2015 (p= 0,35). Os achados nos dois períodos 

foram semelhantes para algumas variáveis estudadas, tais como número de 

doações (p=0,10), número de frascos testados (p=0,55), controle microbiológico 

(p=0,90), descarte por embalagem não-conforme (p=0,96), 

cor (p=0,33), e off-flavor (p=0,43), e volume de leite próprio 

para consumo (p=0,70). Observou-se diferença significativa 

em relação a descarte total (p=0,02), descarte por acidez 

(p<0,01) e descarte por presença de sujidades (p=0,03), que foram inferiores 

no ano de 2015. O número de prematuros e neonatos de baixo peso atendidos 

(p=0,03) e o volume de leite a eles ofertado (p=0,04) foram maiores no ano 

de 2015. Conclusões: Houve redução significativa do volume de leite humano 

descartado de 2014 para 2015, o que beneficiou um maior número de recém-

nascidos.

PALAVRAS-CHAVE: Leite Humano ; Banco de Leite ; Aleitamento Materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

Banco de Leite Humano: funcionamento, prevenção e controle de riscos. Brasília: 

Anvisa, 2007. 

Guilherme JP, Nascimento MBR, Mattar MJG. O banco de leite humano na prática 

do pediatra. In: Santiago LB. Manual de Aleitamento Materno. Barueri, SP: Manole; 

2013. p.257-284. 

Grazziotin AL, Grazziotin MC, Letti LA. Disposal of human milk donated to a human 

milk bank before and after measures to reduce the amount of milk unsuitable for 

consumption. J Pediatr (Rio J). 2010;86(4):290-4.. 
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PO479 - DISTRIBUIÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL: ESTUDO COMPARATIVO DE 

DOIS PERÍODOS EM HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA COM BANCO DE LEITE 

HUMANO

Nascimento MBR 1; Reis MAM 2; Araújo G 3; 

1 - Maternidade Darcy Vargas/ Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE); 2 - 

Bambini Pediatras Associados; 3 - Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) 

Joinville Santa Catarina; 

Introdução: A utilização de fórmula infantil para suplementar a amamentação em 

recém-nascidos é muito comum nas maternidades. Existem evidências sobre o 

impacto negativo que o uso de substitutos do leite materno, ainda no hospital, 

pode ter sobre estabelecimento da lactação e a continuidade da amamentação 

exclusiva. Objetivos: Comparar o volume de fórmula infantil distribuído em 

um Hospital Amigo da Criança, em dois períodos distintos. Métodos: Estudo 

retrospectivo, observacional, comparativo, onde foram avaliados e comparados os 

registros de dados dos relatórios de atividades e produção da unidade hospitalar 

em questão, entre janeiro a dezembro de 2014 (1.º período), e entre julho de 2015 

a junho de 2016 (2.º período). O armazenamento dos dados e a análise estatística 

foram realizados com o uso do software Microsoft Excel, utilizando-se o Teste t 

para comparação de variáveis contínuas, admitindo-se um nível de significância 

de 0,05. Resultados: Foram coletados 1.522,6 litros de leite humano no primeiro 

período e 1.355,5 litros, no segundo (p= 0,27). Observou-se diferença significativa 

em relação ao número de doações de leite (p=0,01), que foi superior no primeiro 

período, e número de atendimentos no banco de leite (p<0,01), que foi superior 

no segundo período. Os achados nos dois momentos foram 

semelhantes para outras variáveis estudadas, tais como 

número de nascidos vivos (p=0,08), número de nascidos 

vivos de baixo peso (p=0,15), volume de leite humano 

obtido por coleta externa (p=0,24) e interna (p=0,65). Foram distribuídos 908,5 

litros de leite humano em 2014, e 1042,7 litros em 2015/2016 (p=0,22). Não houve 

diferença estatisticamente significativa em relação aos volumes de fórmula 

infantil dispensados, que foram 839,9 litros e 691,6 litros, respectivamente no 

primeiro e segundo períodos (p=0,20). 

Conclusão: Não foi observada redução do consumo de fórmula infantil entre os 

dois períodos. 

PALAVRAS-CHAVE: Suplementação Alimentar ; Fórmula Infantil; Recém-Nascido

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Meirelles CAB, Oliveira MIC, Mello RR, Varela 

MAB, Fonseca VM. Justificativas para uso de suplemento em recém-nascidos de 

baixo risco em um Hospital Amigo da Criança. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro 

2008;24(9):2001-12. 

Biro MA, Sutherland GA, Yelland JS, Hardy P, Brown SJ. In-hospital formula 

supplementation of breastfed babies: a population-based survey. Birth 
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PO480 - ELABORAÇÃO DE UM CARDÁPIO/DIETA PARA MÃES QUE AMAMENTAM 

BEBÊS APVL

Prado KA 1; Almeida CR 1; 

1 - Faculdade de Medicina de Marília; 

INTRODUÇÃO: A alergia alimentar (AA) constitui um problema de saúde de 

prevalência crescente e de impacto negativo na qualidade de vida do paciente. 

A prevalência da AA é maior em lactentes e crianças (CIANFERONI; SPERGEL, 

2009). Como o leite de vaca está entre os primeiros alimentos introduzidos 

na dieta, em crianças, a alergia à proteína do leite de vaca (APLV) constitui a 

principal causa de AA (HOST et al, 2002). De acordo com a literatura, o único 

tratamento eficaz descoberto até hoje, para pacientes APVL é a dieta de exclusão. 

OBJETIVO: O objetivo desse estudo foi elaborar um cardápio/dieta para mães que 

estão amamentando bebês APVL. METODOLOGIA: Este é um estudo descritivo, 

realizado por uma estudante de nutrição, uma Terapeuta Ocupacional e uma 

Fonoaudióloga. Para uma melhor diversificação nas opções, foram elaboradas 

diferentes receitas e sugestões para cada dia da semana. No total foram criadas 10 

opções de café da manhã, 10 opções de almoço, 10 opções de jantar, e 12 opções 

de lanche da tarde/noite. A construção do cardápio teve uma duração de um mês 

e foi baseada na realidade de pessoas de média e baixa renda. Após a finalização 

do cardápio, as profissionais o enviaram para uma avaliação externa realizada por 

2 nutricionistas e um médico pediatra, que aprovaram o mesmo. RESULTADOS: As 

mães que tiveram acesso ao cardápio relataram que ele foi muito útil, dando ideias 

de refeições que elas não haviam pensado, minimizando a falta que os derivados 

da proteína do leite fazem. Também perceberam melhora na 

alergia dos bebês a partir do momento que começaram a 

seguir a dieta. CONCLUSÃO: Com esse trabalho foi possível 

perceber a importância de um material confeccionado por 

uma equipe multiprofissional. Também se percebe a necessidade de mais estudos 

e criação de cardápios/dietas para a população com APVL. 

PALAVRAS-CHAVE: Alergia Alimentar; Cardápio; Equipe Multiprofissional
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PO481 - ESTRATEGIA INOVADORA PARA DISCUSSÃO DA NBCAL-LEI 11265/2006 

DURANTE O CURSO DA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA(IHAC)

Paz,FMT 1; Silva,SCSB 2; 

1 - SMS-Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro; 2 - Faculdade de enfermagem 

UERJ; 

Relato de experiência que objetiva descrever a implementação de uma estratégia 

didática para discussão da NBCAL-Lei 11265/2006, durante a sessão pertinente 

a essa temática, no Curso da IHAC. Tratou-se de uma dinâmica que utilizou a 

interação entre os participantes e a prática dialógica, com o intuito de reconhecer 

os princípios da lei e discutir a sua aplicação. Depois de breve introdução sobre 

a temática e apresentação dos objetivos da sessão, o multiplicador organizou o 

publico em 4 grupos, 3 deles produziram cartazes simulando material publicitário 

para a venda de leite artificial, chupetas e mamadeiras. Depois da apresentação 

grupal dos cartazes, o último grupo analisou o conteúdo dos “anúncios” produzidos, 

a luz dos pressupostos legais. Os participantes utilizaram o humor e a irreverência 

na linguagem verbal e não verbal presentes nos cartazes, ao advogarem sobre o 

produto a ser vendido. A avaliação do conteúdo exibido, gerou franca discussão 

sobre a aplicabilidade dos limites legais na pratica diária assistencial. Concluímos 

que a dinâmica alcançou o objetivo proposto de favorecer a abordagem reflexiva 

da temática a partir do lúdico, auxiliando os participantes a apreenderam o 

conteúdo, compreendendo-o como um ferramenta na pratica do cidadão e do 

profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Enfermagem; 

Educação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL,Lei 11265 de 3 de 

janeiro de 2006.Regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e 

crianças de primeira infância e também a de produtos de puericultura correlatos. 

Diario Oficial da União 4/1/2006, Seção 1,pag 1. 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

483

PO482 - EVOLUÇÃO PONDERAL DE RECÉM-NASCIDOS ADMITIDOS NA 

UNIDADE DE CUIDADO INTERMEDIÁRIO CANGURU DE UMA MATERNIDADE 

PÚBLICA DE GRANDE PORTE

Nascimento MBR 1; Reis MAM 2; Vieira MR 3; Coiradas AO 3; Kostecki ME 3; Silva 

O 3; 

1 - Maternidade Darcy Vargas-Universidade da Regiao de Joinville; 2 - Bambini 

Pediatras Associados; 3 - UNIVILLE; 

Introdução: O nascimento prematuro traz risco nutricional, pela inadequada 

oferta alimentar associada a morbidades decorrentes da imaturidade. A restrição 

do crescimento pós-natal é comum e é importante acompanhar o crescimento 

dos prematuros e melhorar a oferta nutricional. Objetivos: Caracterizar neonatos 

submetidos à segunda etapa do Método Canguru, determinando o tipo de 

alimentação à alta hospitalar e avaliando sua evolução ponderal. Métodos: Estudo 

descritivo, retrospectivo, entre agosto/2010 e dezembro/2015. Os dados foram 

armazenados com o uso do Epidata entry 3.1. e analisados com o Epidata analysis 

2.2 e Microsoft Excel, utilizando-se métodos estatísticos descritivos, calculando-

se distribuições de freqüências, medidas de tendência central e dispersão. Para 

determinar a adequação ponderal ao nascer, na entrada na Unidade de Cuidado 

Intermediário Canguru e na alta foram calculados os percentis utilizando-

se uma calculadora online, disponível em: http://www.ucalgary.ca/fenton/. 

Resultados: Foram estudados 129 neonatos (53,5% femininos) com peso médio ao 

nascimento de 1314,5g (DP=280,2), idade gestacional média de 30semanas/6dias 

(DP=2semanas/4dias), sendo 72,1% adequados para a idade gestacional. A perda 

média de peso foi de 8,9% (DP=4,7) do peso ao nascer. A 

recuperação do peso do nascimento ocorreu em média 

aos 10,9 (DP=4,9) dias de vida. A admissão na Unidade 

Canguru foi em média com 35,8 (DP=1,5) dias, com peso 

de 1724,6 (DP=131,6) gramas, sendo 86,0% pequenos para a idade pós-menstrual 

àquele momento. O tempo médio de internação foi de 45,5 (DP=21,0) dias, e o 

peso médio de alta foi 2019,0 (DP=148,5) gramas, sendo 93,0% pequenos para 

a idade pós-menstrual, estando 96,1% recebendo aleitamento materno, que foi 

exclusivo em 71,3% dos casos. Conclusão: A freqüência de crescimento restrito 

ao nascimento, à admissão na Unidade de Cuidado Intermediário Canguru e na 

alta foram respectivamente 27,9%, 86,0%, 92,2%. A freqüência de aleitamento 

materno à alta foi de 96,2%. 

PALAVRAS-CHAVE: Prematuro; Crescimento; Metodo Mae Canguru

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Kiy AM, Rugolo LM, Luca AK, Corrente JE. 

Growth of preterm low birth weight infants until 24 months corrected age: effect 

of maternal hypertension. J Pediatr (Rio J). 2015;91:256-62. 

Lima PA, de Carvalho M, da Costa AC, Moreira ME. Variables associated with 

extra uterine growth restriction in very low birth weight infants. J Pediatr (Rio J). 

2014;90:22-7. 

Menezes MAS, Garcia DC, Melo EV, Cipolotti R. Recém-nascidos prematuros 

assistidos pelo Método Canguru: avaliação de uma coorte do nascimento aos seis 

meses. Rev Paul Pediatr. 2014;32(2):171-7. 

Gianini NM, Vieira AA, Moreira ME. Avaliação dos fatores associados ao estado 

nutricional na idade corrigida de termo em recém-nascidos de muito baixo peso. 

J Pediatr (Rio J). 2005;81:34-40. 
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PO483 - FATORES FÍSICOS E QUÍMICOS DETERMINANTES DA OSMOLARIDADE 

DO LEITE HUMANO E FÓRMULA LÁCTEA OFERECIDOS AOS RECÉM-NASCIDOS 

PRÉ-TERMO

Ferreira INA 1; Soares, FVM 2; Moreira, MEL 2; 

1 - Instituto Fernandes de Figueira - Fiocruz/ Rio de Janeiro; 2 - Instituto Fernandes 

de Figueira; 

Segundo o relatório da OMS em 2012 o Brasil encontrava-se na 10ª posição do 

ranking de nascimentos prematuros com prevalência de 11,8%, o que representa 

um problema de saúde pública, uma vez que existem inúmeras complicações 

derivadas da condição de prematuridade. A despeito deste problema, o Brasil 

tem conseguido mobilizar esforços de modo a garantir que os recém-nascidos 

pré-termos (RNPT) sobrevivam, o que cria a maior necessidade de se atentar para 

o aspecto da sua qualidade nutricional. Com efeito, é sabido que – devido aos 

seus indispensáveis componentes nutricionais e imunológicos – o leite humano 

(LH) é o alimento ideal para a criança. No entanto, devido à debilidade da saúde 

dos RNPT, se faz necessário a adição de fortificantes ou o uso de fórmulas lácteas 

de modo a suprir suas necessidades nutricionais. É preciso ressaltar, contudo, 

que este procedimento pode gerar um aumento na osmolaridade, fazendo com 

que os valores ultrapassem alguns índices recomendados, o que pode causar 

alguns efeitos tais como diarreias, vômitos, intolerância alimentar e enterocolite 

necrosante. Até o momento há poucas informações sobre a influência que o 

tempo e a temperatura exercem sobre a osmolaridade dos leites. Haja vista esta 

realidade, o presente trabalho visa investigar maneiras de melhorar a qualidade dos 

leites consumidos pelos RNPT, o que permitiu a construção 

dos seguintes problemas: Quais fatores físicos e químicos 

podem alterar a osmolaridade do LH e fórmulas lácteas? O 

tempo e a temperatura influenciam a osmolaridade deste 

leites? Para a realização deste trabalho está sendo feito um estudo prospectivo 

com amostras de fórmulas lácteas neonatais, de LH cru e de LH pasteurizado – 

com ou sem adição de fortificantes e vitaminas – de modo a verificar a variação 

da osmolaridade segundo o tempo e temperatura de preparo que, pelo estágio 

atual do estudo, tem se mostrado bastante significativa. 

PALAVRAS-CHAVE: Osmolaridade; Leite Humano; Fórmula Láctea

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. World Health Organization. Born too Soon. 

The Global Action Report on Preterm Birth. Geneva 2012 

2. Koletzko B, Brands B, Poston L, Godfrey K, Demmelmair H: Early programming 

of long-term health. Proc Nutr Soc 2012; 71: 371–378 

3. Ziegler EE. Human Milk and Human Milk Fortifiers In. Koletzko B, Poindexter B, 

Uauy R (eds): Nutritional Care of Preterm Infants: Scientific Basis and Practical 

Guideliness. World Rev Nutr Diet. Basel, Karger, 2014, vol 110, pp 215-227 

4. Novak FR, Oliveira MBC, Cabral IC. Avaliação da Osmolaridade do Leite Humano 

Ordenhado em presença de dois aditivos. Apresentação I Congresso de BLH da 

Região Sudeste 

5. American Academy of Pediatrics. Committee on Nutrition. Formula feeding of 

term infants. In: Pediatric nutrition handbook. 5. ed. Nova York: AAP Press, 2005. 
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PO484 - ICTERÍCIA NEONATAL EM DECORRÊNCIA À BAIXA INGESTÃO DE 

LEITE MATERNO: UM RELATO DE CASO

LOURENÇO M 1; CORREA LLA 1; MORET L 1; BARROS N 1; MARQUES V 1; 

1 - UNIRIO; 

Introdução: A hiperbilirrubinemia no período neonatal implica em risco de 

desenvolver encefalopatia, sequelas permanentes e levar a óbito. A Icterícia 

neonatal em decorrência à baixa ingestão de leite materno se correlaciona às 

dificuldades do início da amamentação, ocasionando deficiência calórica, que leva 

a um transporte hepático e remoção da bilirrubina corporal reduzidos. Manifesta-

se de 48 a 72 horas após o nascimento. 

Objetivo: Relatar um caso de icterícia neonatal pela baixa ingestão do leite 

materno e demonstrar a importância do serviço de Fonoaudiologia como rotina 

em Alojamento conjunto. 

Metodologia: Estudo descritivo de um caso clínico com informações coletadas em 

prontuário em março de 2016. 

Resultado: RN do sexo feminino, nascido no hospital Gaffrée e Guinle após 48 

horas de nascida recebeu alta hospitalar apresentando perda ponderal de 8,5% 

e sem alta fonoaudiológica, devido à ausência do serviço de Fonoaudiologia aos 

domingos. 

A avaliação da sucção Nutritiva em seio materno foi considerada ineficiente, 

necessitando de acompanhamento fonoaudiológico. 

RN retornou para exame clínico após 2 dias de alta hospitalar, com icterícia 

importante, bilirrubina total (BT) de 18,3 mg/dl e desidratação, sendo iniciada 

fototerapia imediata. Puérpera na reavaliação evidenciava 

mamas ingurgitadas e presença de fissura mamilar à 

esquerda. O acompanhamento fonoaudiológico baseou-

se em orientações, postura e pega correta, manobra de 

interrupção da mamada, ordenha manual e monitoramento do aleitamento 

materno. RN recebeu alta após oitavo dia de reinternação, em seio materno 

exclusivo, com ganho ponderal, hidratado e BT de 9,5 mg/dl. 

Conclusão: O aleitamento materno implica diretamente na saúde do RN, por isso 

é de suma importância à atuação fonoaudiológica no suporte à amamentação 

como rotina diária em alojamento conjunto.

PALAVRAS-CHAVE: ALEITAMENTO MATERNO; ICTERICIA NEONATAL; 

ALOJAMENTO CONJUNTO
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PO488 - MONITORAMENTO DA NORMA BRASILEIRA DE COMERCIALIZAÇÃO 

DE ALIMENTOS PARA LACTENTES E CRIANÇAS DE PRIMEIRA INFÂNCIA E 

PRODUTOS DE PUERICULTURA CORRELATOS NO RJ

Silva KB 1; oliveira, mc 2; Silva MMC 3; Navarrete CDC 4; Rea MF 5; 

1 - universidade federal fluminense; 2 - Departamento de Epidemiologia e 

Bioestatística/Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro/RJ; 3 - PAISMCA, 

Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro; 4 - Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro; 5 - USP; 

A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e crianças de 

primeira infância e de produtos de puericultura correlatos (NBCAL) é um conjunto 

de normas que regula a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e 

produtos destinados a crianças menores de três anos de idade, que passaram a ter 

restrições na propaganda, descontos e exposições especiais em estabelecimentos 

como supermercados, farmácias e lojas. Esta normatização foi consolidada na Lei 

11.265/06, regulamentada pelo Decreto nº 8.552, assinado em 2015, na cerimônia 

de abertura da 5ª Conferência Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 

Em março de 2016 foi realizado um curso promovido pela Secretaria de Estado 

de Saúde do Rio de Janeiro, com apoio da Rede Internacional do Direito em 

Amamentar (IBFAN), com o objetivo de capacitar profissionais de saúde na 

NBCAL. A parte prática, que visou capacitar os profissionais na avaliação do 

cumprimento da Lei, foi conduzida no segundo dia de curso, em três bairros da 

cidade do Rio de Janeiro: Centro, Catete e Tijuca e também no centro da cidade 

de Niterói. Foram constatadas 20 infrações de promoção comercial indevida, 

nos 25 estabelecimentos visitados (80%). Concluímos que 

mesmo 10 anos após ser sancionada a Lei nº 11.265/06, 

regulamentada em 2015, a maior parte dos estabelecimentos 

comerciais continua a burlar a Lei, e muitos de seus gerentes 

não têm conhecimento sobre a mesma. É primordial a capacitação dos gerentes 

das empresas e dos estabelecimentos comerciais a respeito da Lei º 11.265/06 e 

do Decreto nº 8.552, e uma melhor fiscalização dos órgãos competentes, para 

que se fortaleça a proteção da amamentação. 

PALAVRAS-CHAVE: legislação sobre alimentos; Controle da Publicidade de 

Produtos; aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Anvisa, 2001. Portaria n.º 2.051, de 8 de 

novembro de 2001 

Anvisa, 2002. Resolução RDC n.º 222, de 5 de agosto de 2002 

Araújo MFM, Rea MF, Aragão K et al. Avanços na norma brasileira de comercialização 

de alimentos para idade infantil. Rev Saúde Pública 2006; 40(3):513-20. 

Brasil. Decreto que regulamenta a Lei 11.265/2006 N. 8.552, de 3 de novembro de 

2015, que dispõe sobre a comercialização de alimentos para lactentes e crianças 

de primeira infância e de produtos de puericultura correlatos.
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PO489 - O CUIDADO INTERDISCIPLINAR COM UM BEBÊ APVL

Prado KA 1; Irano AA 1; Almeida CR 1; Cano AS 1; 

1 - Faculdade de Medicina de Marília - FAMEMA; 

INTRODUÇÃO: A intolerância ou alergia alimentar, são reações adversas a 

alimentos que geram sintomas após a ingestão do alimento causador (FILHO; 

SCALCO; PINTO, 2014). As práticas interdisciplinares podem ser consideradas 

importantes estratégias no tratamento dessas alergias, pois possibilitam um 

acompanhamento integral da família, fortalecendo o vínculo e o acolhimento com 

a equipe multiprofissional de saúde (MATOS et al., 2009). As alergias alimentares 

estão presentes em um grande percentual do público infantil e necessitam do 

envolvimento de toda família. Por meio de um estudo observacional realizado 

no Brasil, foi demonstrado que a prevalência da Alergia a Proteína do Leite de 

Vaca (APLV) no país tem 5,4% de suspeita e 2,2% de incidência (SOLÉ et al., 

2012). OBJETIVO: Desenvolver um trabalho de educação em saúde no cuidado de 

um bebê APVL. MATERIAL E MÉTODOS: Este é um estudo descritivo, realizado 

com uma família que reside em uma cidade de médio porte, no período de 

março de 2015 até o atual momento. Foi estabelecido um cronograma com o 

desenvolvimento das atividades de educação em saúde, que seriam realizadas por 

meio de visitas domiciliares, atendimentos terapêuticos, confecção de manuais e 

cardápios. Fizeram parte da equipe interdisciplinar: Duas Terapeutas Ocupacionais, 

uma Nutricionista, uma Fonoaudióloga e uma Fisioterapeuta. RESULTADOS: 

Durante as práticas do cuidado em saúde, percebeu-se a importância do trabalho 

interdisciplinar, uma vez que cada profissional avaliou a criança de acordo com 

as particularidades da sua área de formação. O olhar dos 

diversos profissionais contribuiu para a realização do exame 

físico, neurológico e psicomotor detalhado. CONCLUSÃO: 

Por meio do acompanhamento da equipe interdisciplinar 

o bebê obteve uma melhora satisfatórias no seu estado nutricional e na sua 

saúde em geral. Este cuidado trouxe uma experiência e visão positiva para os 

profissionais, possibilitando um compartilhamento de saberes e pensando em 

conjunto no cuidado integral de bebês APVL.

PALAVRAS-CHAVE: Educação em Saúde; Alergia Alimentar; Interdisciplinaridade

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Filho WR; Scalco MF; Pinto JA. Alergia a 

proteína do leite de vaca. Rev Med Minas Gerais, v.24, n.3, p. 374-380, 2014. 

Matos E; Pires DEP; Campos GWS Relações de trabalho em equipes 

interdisciplinares: contribuições para a constituição de novas formas de 

organização do trabalho em saúde. Rev. bras. enferm, 2009. 

Solé D et al. Guia prático de diagnóstico e tratamento da alergia às proteínas 

do leite de vaca mediada pela imunoglobulina E. Revista Brasileira de Alergia e 

Imunopatologia, v. 35, n. 6, p. 203-233, 2012.
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PO491 - PERFIL CALÓRICO DE LEITE PASTEURIZADO NO BANCO DE LEITE DO 

HOSPITAL REGIONAL NORTE

QUEIROZ, AEM 1; ANDRADE, SMP 2; SOUZA, AC 2; QUEIROZ, ACM 3; SILVA,KA 

4; GRUN,PN 2; 

1 - ENSP/FIOCRUZ; 2 - HOSPITAL REGIONAL NORTE; 3 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ; 4 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ; 

Introdução: O leite materno oferece à criança todos os nutrientes necessários 

e com excelente qualidade, fato que pode ser confirmado pelo ganho ponderal 

adequado. Além dos objetivos de promover, apoiar e proteger o aleitamento 

materno, os BLH coletam, processam e distribuem leite humano para atender 

neonatos prematuros e crianças com distúrbios nutricionais e alergias a proteínas 

heterólogas(1). Portanto, o trabalho dos BLH deve ser contínuo para fornecer um 

alimento adequado e que supra as necessidades do principal consumidor, ou seja, 

o prematuro. Objetivos: Em decorrência disso, este estudo objetivou conhecer o 

perfil calórico do leite pasteurizado e distribuído pelo BLH do Hospital Regional 

Norte no ano de 2015. Métodos: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo 

com abordagem quantitativa, realizado a partir dos laudos de crematócrito 

dos frascos de LHP do BLH do HRN no período de janeiro a dezembro de 2015. 

Resultados: Dos 727 frascos analisados, 15% eram hipocalórico (<500kcal/L), 

59,3% calórico (500 à 699kcal/L) e 25,7% hipercalórico (>699kcal/L); O leite 

humano com conteúdo energético baixo é rico em substâncias protetoras, 

sobretudo as que se destacam pela proteção química e biológica exercida no 

trato digestivo do lactente (2). Em contrapartida os prematuros necessitam de 

leite materno hipercalórico para ganho de peso adequado. 

Desta forma a adequação na escolha do produto deve ser 

realizada a partir da avaliação clínica do receptor e estoque 

disponível no BLH. Conclusão: De acordo com amostra 

analisada o maior percentual obtido foi de leite calórico, porém o ideal seria que 

os BLH possuíssem um estoque de LHP diversificado para ofertar de acordo com 

a necessidade do receptor. 

PALAVRAS-CHAVE: PERFIL CALORICO; BANCO DE LEITE; LEITE HUMANO 

PASTEURIZADO

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1- Santa de Moraes, P., de Oliveira, M. M. B., 

& Dalmas, J. C. (2013). Perfil calórico do leite pasteurizado no banco de leite 

humano de um hospital escola. Rev Paul Pediatr, 31(1), 46-50. 

2-Brasil. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Banco de leite humano: 

funcionamento, prevenção e controle de riscos/Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária. – Brasília : Anvisa, 2008. 160 p. 
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PO492 - PERFIL DE DIETA DISTRIBUÍDA EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA 

NEONATAL.

QUEIROZ, AEM 1; ANDRADE, SMP 2; SOUZA, AC 2; QUEIROZ,AEM 3; GRUN,PN 2; 

PEREIRA,MS 2; 

1 - ENSP/FIOCRUZ; 2 - HOSPITAL REGIONAL NORTE; 3 - UNIVERSIDADE 

ESTADUAL VALE DO ACARAÚ; 

INTRODUÇÃO: O leite materno é preconizado como ideal para alimentação de 

bebês prematuros e o uso de fórmula só é indicado quando houver impossibilidade 

do aleitamento materno 1,2,3 .Contudo, as mães de prematuros têm menores 

taxas de sucesso no aleitamento, fato que reforça a necessária adoção de práticas 

com vistas à sua promoção nos diversos níveis de atenção à saúde1,3 . OBJETIVO: 

Descrever o perfil do aleitamento materno em uma unidade de neonatologia de 

um hospital de referência. METODOLOGIA: Trata-se de um estudo descritivo, 

retrospectivo com abordagem quantitativa, realizado a partir do banco de dados 

de janeiro a junho de 2016, fornecidos pelo Núcleo de Gestão de Segurança do 

Paciente (NUGESP) e Banco de Leite Humano (BLH). RESULTADOS: Observou-se 

melhora significativa no perfil de aleitamento materno exclusivo na UTIN, tendo 

menor percentual em março (33,82%) e pico de 80,53% em junho. O aleitamento 

materno misto revelou-se não ser uma prática significativa na unidade e o uso de 

fórmulas infantis decresceu ao longo do semestre em detrimento do aleitamento 

materno exclusivo. O serviço é composto por 10 leitos de Unidade de Terapia 

Intensiva Neonatal (UTIN) e conta com o apoio do BLH. No período analisado a 

média mensal do consumo de fórmula infantil na UTIN foi de 27 litros e a média 

de volume de leite humano coletado foi de 13,4 litros, com 

a média de 17,0 litros de leite humano distribuído, sendo 

a UTIN prioridade para receber leite humano pasteurizado. 

CONCLUSÃO: É um desafio para o serviço a manutenção da 

oferta de leite materno exclusivo nas dietas, visto que o volume de leite coletado 

e distribuído pelo BLH não consegue suprir a demanda da UTIN, assim é relevante 

a necessidade de conscientização da amamentação e doação de leite materno 

para manter o padrão ouro de escolha de dieta no serviço. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; Unidade de Terapia Intensiva Neonatal; 

Perfil de Dieta

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil - Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Atenção 

à saúde do recém nascido: guia para os profissionais de saúde. Ministério da 

Saúde, Brasília (2011). 

2. P.J. Aggett, C. Agostoni, I. Axelsson, M. De Curtis, O. Goulet, ESPGHAN 

Committee on Nutrition, et al. Feeding preterm infants after hospital discharge: 

a commentary by the ESPGHAN Committee on Nutrition. J Pediatr Gastroenterol 

Nutr., 42 (2006), pp. 596–603. 

3. Sociedade Brasileira de Pediatria. Departamento Científico de Neonatologia 

(Ed.), Seguimento Ambulatorial do Prematuro de Risco (1 ed.), SBP, Rio de Janeiro 

(2012) 
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PO493 - PLANO DE AÇÃO: OFICINA EAAB ADAPTADA A CRECHE

Barbosa CB 1; 

1 - Vigilância em Saúde, Secretaria M.Saúde/PMOP; 

Em uma região mais antiga de Ouro Preto funciona a Creche Municipal Naná Sette 

Câmara que recebe crianças de qualquer área de Ouro Preto, mediante inscrição 

prévia do responsável, no ano de 2015 observou-se que possuía 26 funcionários 

e 79 crianças na faixa etária de 1 a 3 anos e 11 meses e em setembro de 2015, 

destas, 16 crianças usavam chupeta; nenhuma usava mamadeira na creche, porém 

03 ainda usavam em casa, e foi observado que ainda permitiam amamentação 

cruzada. Visando focar nesta população, na promoção da alimentação saudável, 

segura e sustentável e vislumbrando que a criança representa o futuro do país, e a 

creche vista como ponto de partida para implantação de bons hábitos alimentares, 

foram propostas ações, para servirem como um piloto para a população de Ouro 

Preto/MG: - Avaliar o estado nutricional das crianças. E atenção especial aos 

beneficiários do Programa Bolsa Família, com encaminhamentos para o Núcleo 

de Apoio a Equipe Saúde da Família (NASF) - Aplicar formulários do SISVAN para 

crianças; - Capacitar profissionais e familiares por meio de oficinas e rodas de 

conversa sobre a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) adaptado para 

crianças da Creche. Esta ação visa construir um novo acesso ao conhecimento, 

contribuindo através de um trabalho discente/docente interdisciplinar, para 

o bem estar biopsicossocial das crianças, de seus familiares e da equipe de 

funcionários da creche, que serão multiplicadores do saber para a comunidade. 

Público Alvo: Auxiliares escolar (06 cantineiras); 01 diretora, 10 mães/cuidadores; 

02 nutricionistas da Secretaria Municipal de Educação; 02 

profissionais da ESF e 02 da Casa de Cultura onde tem um 

Cantinho da Amamentação. Metodologia: crítico-reflexiva. 

Resultados: Adaptação da EAAB, mudanças e melhorias 

da qualidade/quantidade e preparações dos alimentos ofertados e melhor 

atendimento das crianças. Conclusão: delineamento da Oficina específica e 

coleta e análise de resultados.

PALAVRAS-CHAVE: Estado Nutricional; Alimentação; EAAB

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: - Centro Colaborador em Alimentação e 

Nutrição da Região Centro-Oeste. Cartilha do Manual Técnico do Agente – Manual 

de atenção básica para agentes de Saúde. 

- Ministério da Saúde. Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Coordenação Geral 

de Alimentação e Nutrição/DAB/SAS/MS Área Técnica de Saúde da Criança e 

Aleitamento Materno/ DAPES /SAS 

- Ministério da Saúde. Guia Alimentar para crianças menores de 2 anos 
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PO494 - PROCESSO DE PASTEURIZAÇÃO E DE CONTROLE DA QUALIDADE 

MICROBIOLÓGICA DE UM BANCO DE LEITE HUMANO

Ramos CV 1; Sousa FC 1; Souza MFS 1; Pereira TG 1; Leal CRA 2; Lima MER 1; 

1 - Centro Universitário Uninovafapi; 2 - Maternidade Dona Evangelina Rosa; 

Os Bancos de Leite Humano (BLH) exercem um papel importante aumentando 

a sobrevivência dos recém-nascidos por desenvolverem uma série de 

procedimentos relacionados ao processamento e controle de qualidade do leite 

humano ordenhado. O BLH é responsável pela execução de atividades de coleta 

da produção lática da nutriz, seleção, classificação, processamento, controle de 

qualidade e distribuição, principalmente, para recém-nascidos prematuros. Tais 

procedimentos visam tornar o leite apto para a recuperação e/ou manutenção 

do estado de saúde e para a promoção do desenvolvimento adequado dos 

receptores. Sob esse enfoque este estudo teve como objetivo avaliar o processo 

de pasteurização, controle de qualidade microbiológica e os principais motivos de 

perdas de leite humano doado de um Banco de Leite Humano (BLH) de referência 

no estado no Piauí. Tratou-se de um estudo quantitativo, descritivo e transversal. 

Realizou-se observação direta do processo de pasteurização utilizando um check 

list especialmente elaborado para este fim, além de planilhas específicas do 

serviço. Os resultados foram apresentados em gráficos de frequência simples no 

programa Microsoft Office Excel 2013. O processo de pasteurização e controle 

microbiológico obteve 100% de adequação em conformidade com as normas 

vigentes. Contudo foi observada uma perda média mensal de leite humano 

ordenhado de 32,4% ao final do processamento e controle de qualidade. Dentre 

as maiores causas dessas perdas, estão: as sujidades 22,7%, 

acidez 5% e, por fim, presença de coliformes totais 4,7%. 

Esta realidade sugere que o BLH estudado deve adotar 

sistemas preventivos de controle de qualidade que incluam 

a realização de ações educativas junto às mães doadoras, corrigindo-as e 

sensibilizando-as em relação às condições higiênico-sanitárias no momento da 

ordenha e acondicionamento de leite no domicílio. 

PALAVRAS-CHAVE: Banco de Leite Humano; Controle de Qualidade; Pasteurização

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Almeida JA et al. Avaliação parcial da flora 

microbiana do leite humano ordenhado no IMIP. Rev. Inst. Mat. Inf. 2012, 3:113-16,. 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Banco de leite humano: funcionamento, 

prevenção e controle de riscos. ANVISA, 2007. 156 p 

Ministério da Saúde. Portaria nº 171, de 04 de dezembro de 2006. . Diário Oficial 

[da] República Federativa do Brasil. MS, 05 dez 2006. Seção 2, p.21. 

Fundação Oswaldo Cruz. Portal da Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano. 

Bancos de leite humano do Brasil. FIOCRUZ 2008. Disponível em: www.

redeblh,fiocruz.br 

Fundação Oswaldo Cruz. Rede Nacional de Bancos de Leite Humano. Normas 

Técnicas para bancos de leite humano BLH-IFF/NT- 36.04.. FIOCRUZ/IFF-BLH 

2010. 
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PO495 - PROMOÇÃO COMERCIAL DE PRODUTOS COBERTOS PELA NBCAL NO 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Oliveira MIC 1; Silva KB 2; Boccolini CS 3; Peres PLP 4; Sally EO 5; 

1 - Departamento de Epidemiologia e Bioestatística, Universidade Federal 

Fluminense; 2 - Programa de pós-graduação em saúde coletiva, Universidade 

Federal Fluminense; 3 - Laboratório de Informação em Saúde. Instituto de 

Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, Fundação Oswaldo 

Cruz; 4 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 5 - Faculdade de Nutrição, 

Universidade Federal Fluminense; 

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

Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) é fruto de mobilização 

social que culminou em várias resoluções desde 1988, tendo se tornado Lei em 

2006, regulamentada pelo Decreto 8.552 em 2015. Em monitoramentos anuais 

desenvolvidos pela Rede IBFAN têm sido verificados avanços, no entanto, a 

NBCAL não vem sendo cumprida a contento em nosso país. O objetivo desta 

investigação foi verificar o cumprimento da NBCAL em três municípios do estado 

do Rio de Janeiro, quanto à promoção comercial. O monitoramento foi realizado 

por oito profissionais de saúde capacitados na NBCAL em 6 bairros do Rio de 

Janeiro, 4 bairros de Niterói e no centro de Duque de Caxias. Das 29 farmácias 

visitadas, 23 (85%) tinham promoção comercial indevida, dos 20 supermercados, 

11 apresentaram infração (55%), mas nenhuma das 3 lojas monitoradas (0%) 

infringiu a NBCAL. Foram encontrados 74 produtos descumprindo a NBCAL, 

sendo 3% fórmulas infantis para lactentes, 4% fórmulas infantis de seguimento 

para lactentes, e 3% mamadeiras e bicos, para os quais 

a promoção comercial é terminantemente proibida. A 

promoção indevida esteve mais presente entre os leites 

fluidos/em pó (55%), e entre os alimentos de transição 

(35%). As estratégias de promoção comercial mais frequentes foram as ofertas 

(52%), as exposições especiais (40%) e as vendas vinculadas (8%). As empresas 

com produtos em promoção irregular foram a Nestlé (61%), a Danone (32%), 

a MAM (3%), a Abott (1%), a Soymilk (1%) e a Elegê (1%). Conclui-se que as 

farmácias são os estabelecimentos comerciais que mais têm descumprido a 

NBCAL e a empresa mais envolvida com promoções comerciais indevidas é a 

Nestlé. É necessária uma vigilância mais efetiva da NBCAL, inclusive por órgãos 

governamentais, para que o cumprimento desta legislação seja alcançado, e a 

amamentação seja protegida no Brasil.

PALAVRAS-CHAVE: Substitutos do Leite Humano; Aleitamento materno; 

Legislação sobre Alimentos

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Lei nº11.265, de 3 de janeiro de 2006. 

Regulamenta a comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira 

infância e também a de produtos de puericultura correlatos. Publicada no DOU 

de 04/01/2006. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-

2006/2006/Lei/L11265.htm 

Brasil. Decreto Nº 8.552, de 3 de novembro de 2015. Regulamenta a Lei nº 11.265, 

de 3 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a comercialização de alimentos para 

lactentes e crianças de primeira infância e de produtos de puericultura correlatos. 

Publicado no DOU de 4/11/2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/

ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8552.htm. 

World Health Organization, United Nations Children’s Fund. Joint report: marketing 

of breast-milk substitutes - National implementation of the International Code. 

Geneva: WHO; 2016 
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PO496 - QUALIFICAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE CENTROS DE EDUCAÇÃO 

INFANTIL DE RIBEIRÃO PRETO/SP

1; 

1 - ; 

Introdução: Em Ribeirão Preto/SP (RP), as Secretarias Municipais da Educação 

(SME-RP) e Saúde (SMS-RP) e a Universidade de São Paulo (USP) vêm atuando 

na qualificação dos profissionais dos Centros de Educação Infantis (CEIs) para o 

estímulo ao aleitamento materno exclusivo (AME) e a continuidade do aleitamento 

materno (AM) associado à alimentação complementar (AC) após o sexto mês de 

vida, até 2 anos ou mais de idade. 

Objetivo: Descrever as parcerias e ações realizadas para qualificar os profissionais 

dos CEIs-RP. 

Metodologia: Foram resgatados registros de capacitação dos profissionais das 

CEIs. Em 2010, a Divisão de Alimentação Escolar (DAE) da SME-RP, em parceria 

com a SMS-RP e com o Curso de Nutrição e Metabolismo (CNM-USP), iniciou a 

capacitação dos educadores dos CEIs sobre alimentação de crianças menores de 

2 anos. Em 2014 foi planejada intervenção para o novo quadro de professores. 

Em 2015 foi feito levantamento das práticas alimentares nos 33 CEIs e a SMS-

RP, através dos Programas de AM e de Saúde da Criança e do Adolescente, em 

parceria com o Ministério da Saúde, realizou Oficina de formação de tutores da 

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), que foi seguida de reuniões 

mensais para planejamento de ações nos CEIs-RP. 

Resultados e Discussão: Foram detectados baixos índices de AM e oportunidades 

de melhoria da AC nas CEIs-RP. Foi elaborado um 

fluxograma das ações para integrar a SME-RP e SMS-RP 

que foi divulgado nas CEIs-RP e nas Unidades de Saúde. 

Este fluxograma e os passos para alimentação saudável 

foram discutidos em capacitações com duração de 4 horas, para 312 educadores. 

Os CEIs estão adequando as práticas alimentares e os espaços para as mães 

amamentarem e articulando ações com Unidades de Saúde. 

Conclusão: A parceria estabelecida entre DAE/SME-RP, SMS-RP e CNM-USP 

contribuiu para o fortalecimento das ações para estímulo e apoio ao AM. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Alimentação complementar; Educação 

infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Dez passos para uma 

alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos: um 

guia para o profissional da saúde na atenção básica. 2ª edição. Brasília: Ministério 

da Saúde, 2010. 72 p.
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PO497 - RELATO DE EXPERIÊNCIA: ATUAÇÃO DO BIOMÉDICO EM BANCO DE 

LEITE HUMANO

SOLDATELI, B 1; GIACOMET, T 1; 

1 - GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO; 

Os Bancos de Leite Humano (BLH) são serviços responsáveis pela promoção e 

incentivo ao aleitamento materno, além de executar a coleta, o processamento e o 

controle de qualidade do leite humano de doação, para posterior distribuição aos 

prematuros internados nas unidades neonatais. Para isso, o leite humano de doação 

passa por um criterioso controle de qualidade para que seja disponibilizado aos 

recém-nascidos internados. Conforme a resolução 171, a equipe que trabalha em 

BLH pode ser composta por profissionais com diferentes formações, a depender 

das atividades desenvolvidas. O biomédico enquanto profissional de saúde pode 

se inserir neste campo desenvolvendo atividades relacionadas ao processamento 

e controle de qualidade do leite humano coletado. O BLH do Hospital Fêmina, 

em Porto Alegre/RS, conta com uma equipe multidisciplinar na qual está inserido 

um profissional biomédico que é responsável pela análise microbiológica do leite 

após o processamento. Por ser capacitado ao exercício de atividades relacionadas 

a, entre outras, análises clínicas, bromatológicas e microbiológicas, o profissional 

biomédico dispõe de conhecimentos técnicos e capacidade de análise crítica para 

solucionar a maior parte dos problemas relacionados a esta atividade e garantir 

que o leite de doação chegue ao recém-nascido sem oferecer nenhum risco à 

sua saúde. Dentro dos diversos campos de trabalho do biomédico, a atuação em 

BLH é ainda uma área nova, mas que conta com atividades muito relacionadas 

à área de atuação da profissão, e que tem, assim, grande 

capacidade de absorção destes profissionais. A extensa 

prática em laboratório e visão acadêmico-científica que 

estão presentes na formação do biomédico contribuem 

para a atuação multidisciplinar no BLH, agregando qualidade aos processos. 

PALAVRAS-CHAVE: Banco de Leite Humano; Controle de qualidade

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária. 

Banco de Leite Humano: funcionamento, 

prevenção e controle de riscos. Brasília: Anvisa, 2008.
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PO498 - SISTEMA DE VIGILÂNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL (SISVAN-WEB): 

RELATO DA EXPERIÊNCIA DE IMPLANTAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE 

SAÚDE DE JOINVILLE-SC

Guimarães J 1; 

1 - Secretaria da Saúde de Joinville; 

A avaliação contínua do perfil alimentar e nutricional da população e seus fatores 

determinantes compõe a Vigilância Alimentar e Nutricional (VAN), diretriz 

prioritária da Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN). O objetivo 

deste trabalho é relatar a experiência de implantação do módulo de avaliação do 

estado nutricional do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional, SISVAN web, 

nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município. O planejamento considerou 

realidade e estrutura local, falhas e dificuldades para cadastro e registro das 

informações. Foram realizadas oficinas para analisar os indicadores, sensibilizar 

as equipes e pactuar ações, representando um importante momento de reflexão e 

revisão do processo de trabalho. Entre agosto de 2013 a abril de 2016, ocorrem 63 

oficinas em 47 UBS (88,67%), envolvendo 268 profissionais de saúde da Atenção 

Básica, totalizando 132 horas de capacitação. Como resultado foi percebido 

adesão e comprometimento das equipes, refletindo no aumento gradativo dos 

cadastros e acompanhamentos. A evolução do acompanhamento de crianças 

de 0 a 5 anos pode ser observada nos relatórios: 2.945 crianças em 2012, 3.545 

em 2013, 4.468 em 2014 e 6.731 em 2015. Como desafio impõe-se a avaliação 

e monitoramento, reforçando a necessidade contínua de gestão compartilhada 

e apoio às equipes na efetivação do sistema. O próximo desafio é implantar o 

módulo de consumo alimentar, integrado à Estratégia 

Amamenta e Alimenta Brasil e e-SUS, o que vai facilitar o 

registro, bem como a utilização de todos os recursos do 

sistema. A experiência de implantação do SISVAN web nas 

UBS de Joinville tem permitido a retomada da discussão e análise da situação 

nutricional da população e proposição de ações de intervenção. A forma 

integrada, descentralizada e articulada favorece o envolvimento dos profissionais 

de saúde em todas as etapas deste processo, desde a coleta dos dados, análise, 

discussão, planejamento, avaliação e monitoramento.

PALAVRAS-CHAVE: Estado Nutricional; Sisvan web; implantação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Relatório do 

Estado nutricional dos indivíduos acompanhados por período, fase do ciclo da 

vida e índice. Disponível em: http://dabsistemas.saude.gov.br/sistemas/sisvan/

relatorios_publicos/relatorio-acomp-nutri.view.php. 

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. Política Nacional de Alimentação e Nutrição. 1. ed., 1. reimpr. – 

Brasília, 2013. 
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COMUNICAÇÃO DIALOGADA ORAL (CDO)
 
Alimentação complementar

CDO1 - A EDUCAÇÃO PERMANENTE EM SAÚDE COMO FERRAMENTA PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL EM EMBU 

DAS ARTES/SP

Brockveld LSM 1; Relvas GRB 2; Buccini GS 1; Venacio SI 3; Mascarelle RCV 4; 

1 - Faculdade de Saúde Pública - USP; 2 - Faculdade de Saúde Pública; 3 - Instituto 

de Saúde -SES-SP; 4 - Prefeitura Municipal de Embu das Artes; 

Introdução: A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) objetiva qualificar 

as ações de promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar 

aprimorando por meio da educação crítico-reflexiva as competências e habilidades 

dos profissionais de saúde da Atenção Básica. Para tanto, conta com os tutores, 

cuja atribuição é apoiar as equipes de saúde e facilitar ações de capacitação a 

partir dos pressupostos da Educação Permanente em Saúde (EPS). Devido às 

dificuldades encontradas pelos tutores foi elaborado um Manual de Apoio ao 

Tutor1 na perspectiva da EPS. O Manual esclarece as atribuições do tutor junto 

à gestão municipal e à equipe de saúde e propõe 5 atividades complementares 

(AC). Sua utilização está sendo avaliada no município de Embu das Artes, SP. 

Objetivos: Relatar a percepção dos tutores sobre o uso do Manual no contexto da 

implementação da EAAB. Metodologia: Foram realizadas reuniões periódicas entre 

coordenador municipal e tutores para acompanhamento das 

AC. Em abril/2016 foi realizado um grupo focal (GF) para 

detectar as fragilidades e potencialidades dessa ferramenta 

tanto no processo de EPS como na implementação da EAAB 

no município. Resultados: A utilização do Manual ocorreu entre novembro/2015 

e julho/2016. Dos 14 tutores formados, 9 haviam executado 60 a 80% das AC 

propostas na ocasião do GF. Os resultados do GF dividem-se em dois eixos: (1) 

Entraves: falta de apoio do gestor da UBS; sobrecarga de trabalho dos profissionais 

da Atenção Básica; dificuldade na utilização do sistema de informação e 

monitoramento dos indicadores; (2) Facilidades: conteúdo do Manual como 

facilitador para o planejamento e execução das ações de EPS; reflexão sobre 

os processos de trabalho, postura e prática profissional; integração da equipe, 

ampliação das possibilidades de ações intersetoriais. Conclusão: O Manual de 

Apoio ao Tutor revelou-se uma importante ferramenta para o desenvolvimento 

das ações de EPS no contexto de implementação da EAAB. 

PALAVRAS-CHAVE: Atenção Básica; Educação Permanente; Estratégia 

Amamenta e Alimenta Brasil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à 

Saúde. Estratégia Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar Saudável no Sistema Ùnico de Saúde: manual de implementação/ 

Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde. Brasília: Ministério da Saúde, 

2015.
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CDO2 - ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DE CENTROS MUNICIPAIS DE 

EDUCAÇÃO INFANTIL NA PERSPECTIVA DOS GRUPOS ALIMENTARES

FERNANDES RC 1; ZUFFO CRK 1; INOUE DY 1; ALMEIDA CCB 1; 

1 - Universidade Federal do Paraná; 

Introdução: À alimentação adequada é essencial para o crescimento, 

desenvolvimento e manutenção da saúde de todos os indivíduos. As práticas 

alimentares inadequadas desde a infância estão relacionadas com doenças 

infecciosas, distúrbios nutricionais e doenças crônicas não transmissíveis na vida 

futura (BRASIL, 2002; FLAVIO et al., 2008; PEGOLO, SILVA 2010). Objetivo: O 

objetivo do estudo consiste em avaliar o consumo alimentar de grupos alimentares 

de crianças que frequentam berçários na perspectiva do Guia Alimentar para 

Crianças Menores de Dois Anos. Descrição Metodológica: 

Estudo transversal realizado com 93 crianças que frequentam Centros Municipais 

de Educação Infantil de Colombo (PR). O consumo alimentar foi avaliado por 

meio da pesagem direta individual dos alimentos consumidos pelas crianças 

e, no domicílio, por meio do recordatório de 24 horas. Resultados: Observou-

se consumo elevado de cereais e açúcares entre 39,78%, 22,58%, das crianças, 

respectivamente. As crianças apresentaram consumo insuficiente de carnes 

(39,79%), frutas (73,13)%, hortaliças(68,82%), leites e derivados (60,22%), feijões 

e leguminosas (10,75%). 

Conclusão: Conclui se, que o consumo alimentar apresentou quantidades 

insuficientes de carnes, frutas, hortaliças, leites e derivados, feijões e leguminosas. 

Por outro lado, elevado consumo de cereais, açúcares. Tais resultados apontam 

a necessidade de intervenções que promovam a inserção 

de hábitos alimentares saudáveis. Estas ações de promoção 

à saúde podem ser realizadas no ambiente escolar. Deve 

respeitar a faixa etária, com uma maior oferta de alimentos 

saudáveis, a reformulação do programa de planejamento de cardápio tanto em 

quantidade quanto em qualidade, a capacitação das cuidadoras no ambiente 

escolar no tocante à padronização do porcionamento dos alimentos e políticas 

que facilitem e promovam o acesso a uma alimentação saudável. A introdução 

precoce de hábitos alimentares saudáveis contribui na prevenção de distúrbios 

nutricionais, como carências ou excessos nutricionais ou doenças crônicas não 

transmissíveis.

PALAVRAS-CHAVE: Consumo Alimentar; Guia Alimentar; Criança

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério 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. 

Eliete Fernandes Flávio; Maria de Fátima Píccolo Barcelos; Marcelo Ângelo 

Cirillo; Alessandra Honório Ribeiro Flávio EF, Barcelos M de FP, Cirillo MA, 

Ribeiro AH. Avaliação da alimentação escolar oferecida aos alunos do ensino 

fundamental das escolas municipais de Lavras MG. Ciênc. agrotec 2008 

nov-dez; 32(6). Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S1413-70542008000600029. 

Giovana Eliza Pegolo, Marina Vieira da Silva. Consumo de energia e nutrientes e a 

adesão ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) por escolares de 

um município paulista. Segurança Alimentar e Nutricional 2010; 7(2). 
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CDO3 - ASPECTOS SOCIOCULTURAIS DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR: 

ANÁLISE QUALITATIVA DO DISCURSO MATERNO

Camargo-Rodrigues E 1; Lang RMF 2; Almeida CCB 2; Sabbag PG 3; 

1 - Programa de Pós-Graduação em Nutrição, Universidade Federal de Santa 

Catarina; 2 - Universidade Federal do Paraná; 3 - Escola de Gastronomia Espaço 

Gourmet; 

Introdução: Mães ou cuidadores responsáveis pelo preparo dos alimentos para 

as crianças geralmente apresentam dúvidas em relação à inserção alimentar de 

forma correta. Nesse sentido, os profissionais da saúde têm papel fundamental 

na promoção da nutrição infantil, fornecendo informações de qualidade e 

recomendando uma alimentação adequada dentro do contexto socioeconômico 

e cultural na qual a criança esta inserida. 

Objetivo: Analisar qualitativamente o conteúdo das dúvidas de mães que 

participaram de oficina de alimentação complementar de um projeto de extensão 

universitária intitulado “Nutrição e Gastronomia caminhando juntas na promoção 

da alimentação complementar saudável” e investigar os aspectos socioculturais 

determinantes a partir da literatura científica. 

Metodologia: O desenho metodológico foi a abordagem qualitativa, cuja trajetória 

baseou-se na análise do conteúdo presente no discurso materno em relação às 

dúvidas na introdução de alimentos complementares para seus filhos. Os dados 

foram coletados com base nas perguntas realizadas durante as oficinas, que foram 

anotadas e categorizadas em 4 grupos, de acordo com seu conteúdo: “O que 

posso oferecer?”; “Como posso oferecer?”; “Quando posso oferecer?” e “Outras 

questões”. As dúvidas foram analisadas qualitativamente de 

acordo com a literatura. 

Resultados: Os alimentos escolhidos para serem oferecidos 

às crianças são reflexos da alimentação do grupo em que 

estão inseridas. Foi observado que os participantes das oficinas tinham grande 

interesse em adquirir informações para oferecer os alimentos adequados, 

preparados de forma correta e em tempo oportuno, de acordo com as 

recomendações para esta fase. 

Conclusão: É importante que os profissionais da área de saúde tenham 

conhecimento dos aspectos determinantes das escolhas alimentares dessa 

fase, permanecendo sempre atualizados sobre o assunto, para transmitirem 

informações técnicas seguras e com linguagem de simples compreensão. Dessa 

forma, as orientações acontecem conforme a realidade em que as crianças vivem, 

e, consequentemente, mais efetivamente implementadas.

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação complementar; Aspectos culturais; Análise 

qualitativa

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento 

materno e alimentação complementar. 2ª ed. Brasília: 2015. 

Lang, RMFL, Souza, KV. Aspectos Socioculturais da Amamentação e da 

Alimentação Complementar Saudável In: BRASIL, Estratégia Nacional para 

Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no 

SUS - Manual de Implementação. Brasília: Ministério da Saúde, 2015, p 118-121. 

Canesqui, AM. A qualidade dos alimentos: análise de algumas categorias da 

dietética popular. Revista de Nutrição. 2007; 20(2):203-16. 

Salve, JM; SILVA, IA. Representações sociais de mães sobre a introdução 

de alimentos complementares para lactentes. Acta Paulista Enfermagem. 

2009;22(1):43-48. 

Rotenberg, S., Vargas, S. Práticas alimentares e o cuidado 

da saúde: da alimentação da criança à alimentação da 

família. Revista Brasileira de Saúde Materno Infantil. 

2004;4(1):85-94.
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CDO4 - CARACTERIZAÇÃO E CONHECIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS 

DE SAÚDE SOBRE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR EM PELOTAS, RS.

Santos FS 1; Mintem, GC 1; Gigante DP 1; 

1 - Universidade Federal de Pelotas; 

Introdução: práticas alimentares inadequadas nos primeiros anos de vida 

estão relacionadas à morbimortalidade infantil1,2, ressaltando a necessidade 

de introdução apropriada de alimentos1. Metodologia: estudo transversal foi 

realizado nas unidades básicas urbanas em Pelotas/RS, com Estratégia Saúde 

da Família ou Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde, para descrever o 

conhecimento dos agentes comunitários de saúde (ACS) sobre a alimentação 

complementar. O instrumento foi organizado em duas partes, uma aplicada por 

entrevistador treinado contendo dados sociodemográficos e sobre alimentação 

complementar na rotina de trabalho e outra autoaplicável, composta por um teste 

de conhecimento dividido em dois módulos: i. aleitamento materno (AM) e ii. 

alimentação complementar (AC) que somados resultam no módulo iii. geral que 

foram obtidos pela razão entre número de acertos e número de questões em cada 

módulo que culminou no escore de conhecimento. Resultados: Participaram 246 

ACS. Houve associação positiva entre os escores de conhecimento geral e sobre 

AC com idade, tempo de profissão, visitas domiciliares a crianças com até 24 

meses, realizar orientações, buscar informações sobre alimentação complementar 

e receber treinamento apresentou associação somente com o geral (p<0,05). O 

conhecimento sobre AM apresentou escore maior do que sobre AC, com médias 

de 0,88 e 0,62, respectivamente (p<0,05). Discussão: Não foram encontrados 

na literatura estudos que avaliassem o conhecimento dos 

ACS sobre AC, mas pesquisas com outros profissionais 

de saúde sobre alimentação infantil constataram maior 

domínio do assunto AM3,4 conforme achados deste estudo. 

Maior ênfase da AC nos treinamentos de ACS é necessária na medida em que foi 

verificado melhor conhecimento sobre AM naqueles que receberam treinamento, 

corroborando o objetivo da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que visa 

capacitação dos profissionais na atenção básica. Conclusão: Os ACS podem ter 

importante papel na promoção da alimentação infantil adequada e saudável no 

âmbito da atenção básica, mas a capacitação é fundamental. 

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição do lactente; Agentes comunitários de saúde; 

Estratégia saúde da família

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde da criança: aleitamento materno e alimentação 

complementar. 2 ed. Brasília, 2015. 

2. World Health Organization. Infant and young child feeding: model chapter for 

textbooks for medical students and allied health professionals. Geneva, 2009. 

3. Toma, T. Alimentação de crianças do Programa Saúde da Família (PSF): fatores 

associados à amamentação plena e impacto de um curso de aconselhamento em 

alimentação infantil nos conhecimentos de trabalhadores de saúde. 2008.157 f. 

Tese (Doutorado em Saúde Pública) - Faculdade de Saúde Pública, Universidade 

Federal de São Paulo, São Paulo, 2008. 

4. Bassichetto KC, et al. Infant and young child feeding counseling: an intervention 

study. Jornal de Pediatria. 2008; 84 (1): 75-82. 
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CDO5 - CONSUMO DE ALIMENTOS NÃO SAUDÁVEIS ENTRE LACTENTES: 

IDENTIFICAÇÃO DOS DETERMINANTES E INFLUÊNCIA DO ALEITAMENTO 

MATERNO

Passanha A 1; Benício MHDA 1; Venâncio SY 2; 

1 - Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da USP; 2 - Instituto 

de Saúde da Secretaria Estadual da Saúde de São Paulo.; 

INTRODUÇÃO. O aleitamento materno destaca-se em termos nutricionais e de 

proteção contra doenças(1,2). A partir dos seis meses, a prática da amamentação 

deve ser mantida, enquanto o lactente recebe outros alimentos de forma 

complementar(2). O consumo alimentar infantil é influenciado por diversos 

fatores individuais, sociais e ambientais(3), e estudar o consumo de alimentos 

de alta densidade energética e baixa densidade nutricional no primeiro ano de 

vida é considerado relevante no campo da saúde pública(4). OBJETIVOS. Analisar 

a influência de determinantes individuais e contextuais sobre o consumo de 

alimentos não saudáveis, e verificar se o aleitamento materno associa-se a menores 

prevalências de consumo destes alimentos. MÉTODOS. Estudo transversal, 

com amostra representativa de 14326 lactentes de seis a 11,9 meses residentes 

de 75 municípios do estado de São Paulo em 2008. Avaliou-se a influência dos 

determinantes e do aleitamento materno sobre o consumo de alimentos não 

saudáveis (suco industrializado, água de coco industrializada, refrigerante, café, 

biscoitos/salgadinhos, alimentos adoçados) mediante regressão de Poisson 

multinível. RESULTADOS. O consumo de alimentos não saudáveis aumentou com 

a diminuição da escolaridade e da faixa etária maternas, e foi mais prevalente entre 

lactentes acompanhados em locais públicos. A prevalência 

de consumo de tais alimentos foi maior em municípios de 

pequeno porte populacional. Após ajuste pelas variáveis de 

confusão, o consumo de alimentos não saudáveis foi menos 

prevalente entre lactentes amamentados, sendo o efeito protetor mais expressivo 

naqueles com idade entre seis a 8,9 meses. CONCLUSÃO. As ações educativas 

sobre alimentação de crianças no primeiro ano de vida devem priorizar as mães 

de baixa escolaridade e mais jovens, e lactentes acompanhados na rede pública 

de saúde e que residem em municípios de pequeno porte. A associação entre 

aleitamento materno e consumo alimentar infantil saudável reforça a importância 

de manter a amamentação no primeiro ano de vida.

PALAVRAS-CHAVE: Lactente; Aleitamento Materno; Alimentos Industrializados

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. World Health Organization. The optimal 

duration of exclusive breastfeeding: a systematic review. Geneva: WHO; 2002. 

2. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde, Departamento de Atenção 

Básica. Dez passos para uma alimentação saudável: guia alimentar para menores 

de dois anos – um guia para o profissional da saúde na atenção básica. 2.ed. Série 

A: normas e manuais técnicos. Brasília (DF); 2010. 

3. Larson N, Story M. A review of environmental influences on food choices. Ann 

Behav Med. 2009; 38(Suppl 1): S56–73. 

4. Campagnolo PDB, Louzada MLC, Silveira EL, Vitolo MR. Práticas alimentares no 

primeiro ano de vida e fatores associados em amostra representativa da cidade 

de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Rev Nutr. 2012; 25(4): 431-9. 
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CDO6 - CONTRIBUIÇÕES DE RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS NA 

PROMOÇÃO DA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL PARA CRIANÇAS 

PREMATURAS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Miranda PP 1; Oliveira AS 1; Morin VL 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: O início da alimentação complementar do prematuro depende da 

maturidade neurológica do lactente, e geralmente ocorre entre 4 e 6 meses de 

idade corrigida. A literatura cita maior incidência de dificuldades alimentares 

entre crianças prematuras, especialmente a seletividade e recusa alimentar. 

Objetivo: Relatar as contribuições das Residentes Multiprofissionais de Nutrição 

e Fonoaudiologia da Ênfase Materno Infantil da Universidade Federal de 

Santa Maria na promoção da alimentação complementar saudável de crianças 

prematuras. Metodologia: trata-se de um relato de experiência, elaborado com 

base nas atividades práticas desenvolvidas pelas residentes no Ambulatório de 

Seguimento de Prematuros de um Hospital Universitário localizado na região 

central do Rio Grande do Sul, no período de março a julho de 2016. Resultados: 

as residentes de Nutrição e Fonoaudiologia desempenham papel importante 

na promoção da alimentação complementar saudável destas crianças por meio 

do atendimento multiprofissional ao lactente e seus pais e/ou responsáveis, no 

momento em que a alimentação complementar é liberada pela equipe médica. 

A residente de Nutrição realiza orientações quanto ao fracionamento da dieta, 

número de refeições lácteas e número/tipos de papas que deverão ser ofertadas, 

grupos de alimentos que devem compor as papas, alimentos contraindicados à 

criança, higiene e manipulação de alimentos; enquanto a 

residente de Fonoaudiologia aborda temas como formas 

de oferta, apresentação do alimento, textura e utensílios 

para alimentação. Conclusão: as residentes de Nutrição 

e Fonoaudiologia ampliam o conhecimento dos pais e/ou responsáveis, 

contribuindo para a promoção da alimentação complementar saudável aos 

lactentes prematuros.

PALAVRAS-CHAVE: lactente prematuro; alimentação complementar; promoção 

da saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 Sociedade Brasileira de Pediatria. 

Departamento Científico de Neonatologia. Manual seguimento ambulatorial do 

prematuro de risco. 1. ed. Porto Alegre (RS): 2012. 

2 Pagliaro CL, Bühler KEB, Ibidi SM, Limongi SCO. Dietary transition difficulties in 

preterm infants: critical literature review. J Pediatr (Rio J). 2016; 92 (1): 7-14.
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CDO7 - EFEITO DE INTERVENÇÃO NO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES 

ALIMENTARES PARA O 1º ANO DE VIDA: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO COM 

MÃES ADOLESCENTES E AVÓS MATERNAS.

Nunes LM 1; Vigo A 2; Oliveira LD 3; Giugliani ERJ 4; 

1 - Universidade Feevale; 2 - Programa de Pós- Graduação em Epidemiologia - 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 3 - Curso de Nutrição - Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul; 4 - Programa de Pós -Graduação em Saúde da 

Criança e do adolescente - Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 

Introdução: Tem-se observado rápida mudança nos padrões alimentares na 

infância, com piora da qualidade da dieta infantil de forma global, caracterizada 

por diminuição no consumo de frutas, legumes e fibras e aumento no consumo 

de alimentos processados ricos em açúcar, gordura saturada e sódio. Pesquisas 

conduzidas em diferentes populações sugerem que maternidade na adolescência 

e coabitação com a avó materna da criança são possíveis fatores de risco para 

práticas alimentares inadequadas no 1º ano de vida. Objetivo: Avaliar o efeito de 

uma intervenção pró-alimentação saudável direcionada a mães adolescentes e 

avós maternas no cumprimento das recomendações alimentares no 1º ano de vida. 

Métodos: Ensaio clínico randomizado envolvendo 320 adolescentes e seus filhos, 

mais 169 avós maternas quando em coabitação e randomicamente alocados 

para o grupo intervenção ou controle. A intervenção consistiu de seis sessões de 

aconselhamento em alimentação saudável durante o 1º ano de vida da criança. As 

informações relativas à alimentação mediante questionário de frequência alimentar 

e questões sobre os horários de alimentação, consistência dos alimentos, cuidado 

com a higiene, preparo e conservação dos alimentos, e a 

conduta do cuidador com a alimentação da criança em 

caso de doença foram obtidas mensalmente nos primeiros 

6 meses e, depois, a cada 2 meses até a criança completar 

12 meses. O desfecho foi o cumprimento dos Dez Passos para uma Alimentação 

Saudável para Crianças Menores de 2 Anos avaliado por meio de um escore. 

Resultados: A média do somatório dos escores de cada passo obtidos no grupo 

intervenção foi maior que no grupo controle e a intervenção dobrou a chance de 

o escore total ser maior ou igual à mediana, independentemente da participação 

da avó materna. Conclusão: O aconselhamento pró- alimentação saudável teve 

efeito positivo no cumprimento dos Dez Passos, contribuindo para melhorar a 

qualidade alimentar das crianças no 1º ano de vida. 

PALAVRAS-CHAVE: alimentação infantil; adolescente; ensaio clínico randomizado

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Bortolini G, Gubert M, Santos L. Consumo 

alimentar entre crianças brasileiras com idade de 6 a 59 meses. Cad Saude 

Publica. 2012 Sep; 28(9): 1759-71. 

2.Negin J, Coffman J, Vizintin P, Raynes- Greenow C. The influence of grandmothers 

on breastfeeding rates: a systematic review. BMC Pregnancy Childbirth. 2016 Apr; 

16(1):91. 

3.Rauber F, Hoffman D, Vitolo M. Diet quality from pre-school to school age in 

Brazilian children: a 4-year follow-up in a randomised control study. Br J Nut. 

2014 Feb; 111(3): 499-505. 

4.Black M, Siegel E, Abel Y, Bentley M. Home and videotape delays early 

complementary feeding among adolescent mothers. Pediatrics. 2001 May; 107(5): 

E67.
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CDO8 - ELABORAÇÃO DO MANUAL DE APOIO AO TUTOR DA ESTRATÉGIA 

AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL – RELATO DE EXPERIÊNCIA

RELVAS GRB 1; BUCCINI GS 2; VENANCIO SI 3; 

1 - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO, FACULDADE DE SAÚDE 

PÚLBICA DA USP; 2 - PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM NUTRIÇÃO, 

FACULDADE DE SAÚDE PÚBLICA DA USP; 3 - INSTITUTO DE SAÚDE DE SÃO 

PAULO; 

INTRODUÇÃO: A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB) objetiva qualificar 

as ações de promoção do aleitamento materno e da alimentação complementar 

aprimorando as competências e habilidades dos profissionais de saúde da Atenção 

Básica. Para tanto conta com os tutores, cuja atribuição é apoiar as equipes 

de saúde. Em 2013, o I Encontro Nacional de Tutores da EAAB apontou que as 

dificuldades de atuação do tutor consistem em um dos principais entraves para 

consolidação da EAAB. Nesse sentido, evidenciou-se a necessidade de elaboração 

de um Manual que pudesse apoiar essa atuação. OBJETIVO: Relatar o processo de 

construção do Manual de Apoio ao Tutor da EAAB. MÉTODOS: O manual didático-

instrucional foi elaborado com base na metodologia crítico-reflexiva. O conteúdo 

foi desenvolvido pelas pesquisadoras e pactuado com o MS, com os objetivos de 

esclarecer o papel do tutor junto à gestão municipal e às equipes e apoiar o tutor no 

desenvolvimento de ações de educação permanente. A elaboração compreendeu 

a definição da estrutura; escolha dos temas das atividades complementares; 

preparação do conteúdo, baseado na literatura científica e revisão do conteúdo 

por técnicos do MS e IBFAN. RESULTADOS: A estrutura do Manual consistiu em: 

Apresentação; 1.Passos para Implementação; 2.O Tutor 

e suas Atribuições; 3.Sugestões para o desenvolvimento 

das Atividades Complementares incluindo: Plano de ação, 

Processo de trabalho, Manejo Clínico do AM, Promoção 

da Alimentação Complementar Saudável, Vigilância Alimentar e Nutricional; 4. 

Referências; Apêndices. Apresenta-se um passo-a-passo para execução de cada 

atividade, priorizando rodas de conversa e discussão de casos. CONCLUSÃO: O 

Manual foi elaborado na perspectiva de orientar as ações do tutor, oferecendo 

opções de atividades junto às equipes e maior segurança para sua atuação. Foi 

disponibilizado aos tutores do município de Embu/SP e está em fase de avaliação. 

Espera-se que os resultados sejam favoráveis tornando-o um material de apoio à 

implementação da EAAB.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Alimentação Complementar; Material 

didático

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1) BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição 

infantil: aleitamento materno e alimentação complementar, Brasília: Ministério da 

Saúde; 2009. 

2) BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Estratégia 

Nacional para Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar 

Saudável no Sistema Único de Saúde: manual de implementação; Brasília: 

Ministério da Saúde; 2015. 

3) Venancio SI, Martins MCN, Sanches MTC, Almeida H, Rios GS, Frias PG. Análise 

de implantação da Rede Amamenta Brasil: desafios e perspectivas da promoção 

do aleitamento materno na atenção básica. Cad Saúde Pública. 2013 Nov; 29(11): 

2261–2274.
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CDO9 - IMPACTO DE ATUALIZAÇÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA PARA 

PROFISSIONAIS DE SAÚDE NO ÍNDICE DE ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Ferreira VR 1; Sangalli CN 1; Leffa PS 1; Rauber F 1; Vitolo MR 1; 

1 - Núcleo de Pesquisa em Nutrição - Universidade Federal de Ciências da Saúde 

de Porto Alegre; 

Introdução: As preferências alimentares são estabelecidas nos primeiros anos de 

vida1,2, mantendo-se ao longo do tempo3,4.Nessa perspectiva, é fundamental 

a promoção de práticas alimentares saudáveis nesse período. Objetivo: Avaliar 

o impacto de um programa de atualização em alimentação da criança para 

profissionais da atenção primária à saúde nas práticas alimentares de lactentes. 

Métodos: Ensaio de campo randomizado por conglomerados realizado em 20 

Unidades de Saúde(US) de Porto Alegre/RS alocadas em grupo intervenção 

(n=9) e controle (n=11). Os profissionais de saúde (n=200) do grupo intervenção 

participaram de um programa de atualização sobre as diretrizes alimentares do 

Ministério da Saúde, “Dez Passos para uma Alimentação Saudável para Crianças 

Menores de Dois Anos”. As práticas alimentares das crianças atendidas nas US 

foram avaliadas quando elas tinham 6 meses de idade por meio do Índice de 

Alimentação Infantil (Infant and Child Feeding Index - ICFI). O índice é composto 

pela soma de cinco componentes que avaliam aleitamento materno, uso de 

mamadeira, diversidade da alimentação, frequência de consumo de alimentos 

e frequência de refeições. Os modelos de regressão foram ajustados para 

randomização cluster por meio das equações de estimação generalizadas com 

variância robusta. Resultados: Foram avaliadas 617 crianças, sendo 317 do grupo 

intervenção e 300 do grupo controle. A pontuação média 

do ICFI foi maior entre as crianças do grupo intervenção 

em comparação aquelas do grupo controle (média±DP 

7,0±2,3 versus 6,3±2,2). As crianças do grupo intervenção 

apresentaram maior frequência de consumo de alimentos (RR 1,37 IC95% 1,09 – 

1,74), de frutas/hortaliças (RR 1,13 IC95% 1,01 – 1,27) e carnes (RR 1,63 IC95% 1,26 – 

2,11). Conclusão: A atualização dos profissionais de saúde mostrou-se efetiva para 

melhorar as práticas alimentares de lactentes de baixa condição socioeconômica.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Alimentação complementar; Atenção 

primária à Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.BIRCH, L.; FISHER, J. Development of eating 

behaviors among children and adolescents. Pediatrics, v. 101, n. 3 Pt 2, p. 539-49, 

mar. 1998. 

2.SKINNER, J. D., et al. Children’s food preferences: a longitudinal analysis. J Am 

Diet Assoc, v.102, n.11, p.1638-47. Nov, 2002. 

3.PARK, S., et al. The association of sugar-sweetened beverage intake during 

infancy with sugar-sweetened beverage intake at 6 years of age. Pediatrics, v.134 

Suppl 1, p.S56-62. Sep, 2014. 

4.MALLAN, K. M., et al. The Relationship between Number of Fruits, Vegetables, 

and Noncore Foods Tried at Age 14 Months and Food Preferences, Dietary Intake 

Patterns, Fussy Eating Behavior, and Weight Status at Age 3.7 Years. J Acad Nutr 

Diet. Jul 18, 2015.
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CDO10 - OFICINA CULINARIA DE INTRODUÇÃO A ALIMENTAÇÃO 

COMPLEMENTAR PARA DETENTAS NUTRIZES DA UNIDADE MATERNO INFANTIL 

NUM PRESIDIO DO RIO DE JANEIRO

Costa ALF 1; FREITAS DR 2; SILVA CVC 3; 

1 - INSTITUTO MASAN; 2 - SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E HIGIENE; 3 - 

INSTITUTO DE NUTRIÇÃO; 

Introdução: O Ministério da Saúde orienta a oferta do leite materno exclusivo 

até o sexto mês de vida. Após os seis meses é necessário introduzir alimentos 

complementares gradualmente para atender às necessidades nutricionais da 

criança. O projeto de responsabilidade social com nutrizes na Unidade Materno 

Infantil (UMI), anexo ao presidio feminino do Talavera Bruce situado no Complexo 

de Gericinó (Bangu/RJ), vem sendo desenvolvido visando dar suporte às mães. 

Os filhos das detentas a partir dos 6 meses, são acolhidos por uma família, fazendo 

com que a mãe inicie a alimentação complementar a partir do 5º mês. Objetivo: 

Apresentar a importância da oficina culinária como estratégia na introdução da 

alimentação complementar para que as mães possam multiplicar as informações 

para as famílias acolhedoras. Método: A oficina culinária foi realizada na cozinha da 

Unidade Materno Infantil pela nutricionista e pediatra. Na dinâmica adotou-se uma 

aula dialogada e debate com as participantes sobre alimentação complementar, 

seguida da escolha e elaboração do cardápio que seria ofertado no dia aos bebês. 

Resultados: Participaram da atividade 12 mães, 50% delas iniciaram a introdução 

à alimentação complementar. A duração da oficina foi de 2 horas, quando foi 

explicado a importância de cada grupo alimentar, quantidades e consistências. 

Conclusão: A oficina trouxe um novo olhar para das detentas 

sobre a alimentação dos seus filhos. Ações educativas 

como as oficinas culinárias podem auxiliar no entendimento 

da importância e introdução da alimentação complementar 

oportuna e de qualidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação complementar; presídio; culinária

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Dez passos para 

uma alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos. 

2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014. (Série A. Normas e Manuais Técnicos) 

Marinho LM, Capelli JC, Rocha CM, et al. Situação da alimentação complementar 

de crianças entre 6 e 24 meses assistidas na Rede de Atenção Básica de Saúde 

de Macaé, RJ, Brasil. Ciência & Saúde Coletiva, 21(3):977-986, 2016 
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CDO11 - OFICINAS DE ESCUTA COM MÃES, PAIS E CUIDADORES: O USO DE 

METODOLOGIAS ATIVAS.

DE DIVITIIS, RMPF 1; MÜLLER, FABIANA 1; SALVE, JEANINE 1; BORTOLINI, GISELE 

2; ARGUELHES, BRUNA 2; MELO, LORENA TA 2; 

1 - IBFAN BRASIL; 2 - COORDENAÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO; 

Introdução: O processo de revisão do Guia alimentar para crianças menores de 

2 anos incluiu a realização de oficinas de escuta com familiares, conduzidas pela 

IBFAN, com objetivos de: Propiciar a escuta de sugestões de conteúdo para o 

Guia; e Conhecer o que compreendem sobre alimentação de crianças pequenas e 

a influencia da propaganda de alimentos. 

Objetivos: Relatar a experiência de utilizar metodologias ativas nas oficinas de 

escuta com familiares de crianças de primeira infância. 

Métodos: Usou-se programação única testada previamente. Para falar sobre 

introdução de alimentos, assistiram vídeo em que a mãe quer trocar experiências. 

Em grupos, escreveram sugestões para a personagem respondendo as questões: 

Vocês sentiram a mesma dificuldade? Como fizeram para escolher os primeiros 

alimentos? Posteriormente, relataram dificuldades sobre alimentação e deram 

sugestões para o guia. Para dirimir duvidas realizou-se leitura compartilhada da 

cartilha resumida dos 10 passos, do Ministério da Saúde. Acerca da influencia 

da publicidade de alimentos, se usou uma questão sobre como compreendem 

as propagandas de alimentos infantis. Ao final, responderam instrumento de 

avaliação. 

Resultados: As oficinas foram realizadas em São Paulo, Manaus, Curitiba, Rio 

de Janeiro e Distrito Federal com apoio das secretarias 

municipais de saúde e de universidades para o chamamento 

do público alvo. Participaram 65 familiares. As avaliações 

apontaram que a metodologia foi suficiente para propiciar 

a escuta de sugestões para um novo guia e fomentar o debate sobre alimentação 

saudável e as influências da propaganda de alimentos nas escolhas alimentares. 

Conclusão: Considera-se que os objetivos da oficina foram atingidos e a 

metodologia foi apropriada, favorecendo a fala e a troca de experiências. 

Identificou-se muitas dificuldades em relação às práticas alimentares e a oficina 

contribuiu para esclarecer dúvidas, revelando a importância de espaços de troca 

sobre o tema e a necessidade de material atualizado para os profissionais. 

PALAVRAS-CHAVE: metodologias ativas; oficinas de escuta; revisão de guias

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Dez passos para uma 

alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos: um 

guia para profissional de saúde na atenção básica. 2ª ed. Brasília; 2016. 

Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa, Ministério da Saúde. Processos 

Educacionais na saúde: aperfeiçoamento com ênfase na facilitação de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem: caderno do curso. São Paulo; 2014. 
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CDO12 - OFICINAS DE ESCUTA PARA REVISÃO DO GUIA ALIMENTAR PARA 

CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS: O USO DE METODOLOGIAS ATIVAS

DE DIVITIIS,RMPF 1; MÜLLER,FABIANA 1; SALVE, JEANINE 1; MELO, LORENA T.A 

2; BORTOLINI,GISELE 2; RAUBER, FERNANDA 3; 

1 - IBFAN BRASIL; 2 - COORDENAÇÃO GERAL DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO; 

3 - UNIVALES; 

Introdução: O processo de revisão do Guia incluiu a realização de oficinas de escuta 

conduzidas pela IBFAN com objetivos de: Conhecer o cenário e os problemas 

nutricionais; Reconhecer se o conteúdo atual é suficiente e; Identificar aspectos 

que precisam de atualização. 

Objetivo: Relatar a experiência do uso de metodologias ativas em oficinas com 

pesquisadores e profissionais de saúde. 

Método: Realizaram-se três oficinas com a mesma programação.. Os participantes 

foram divididos em grupos diversidade para garantir a heterogeneidade. 

Inicialmente assistiram vídeos e relataram uma potência e um desafio para o 

trabalho em equipe. Registraram expectativas selecionando a mais importante 

para compartilhar e as mesmas foram correlacionadas com os objetivos da oficina. 

O primeiro objetivo foi trabalhado com a elaboração de uma cartografia de 

contexto para identificar mudanças no perfil epidemiológico e nutricional desde 

o lançamento do Guia. Outros objetivos foram trabalhados com a construção de 

painéis para registrarem potencialidades e fragilidades do guia. As propostas de 

revisão foram reunidas por categorias e transcritas em slides. Na plenária tiveram 

15 minutos para apresentação. Foram aplicados dois instrumentos, um com a 

finalidade de avaliar a participação de todos e atuação do 

facilitador; e outro para avaliar a metodologia e o tempo 

aplicados em seu foco de escuta. 

Resultados: As avaliações apontam positivamente a 

organização da fala, da escuta, das trocas e do diálogo. Os grupos diversidade 

permitiram a colaboração mutua, ampliando percepções acerca das necessidades 

de revisão do guia. Sobre fragilidades, apontaram a carga horaria reduzida para 

aprofundar a discussão e a garantia de diversidade nos grupos. 

Conclusão: As oficinas atingiram os objetivos, propiciaram a construção coletiva 

a partir de diferentes percepções resultantes dos debates. A estratégia utilizada 

favoreceu participação ativa e a análise crítico-reflexiva do documento atual em 

diversos aspectos; e as sugestões apresentadas poderão subsidiar o processo de 

revisão do Guia. ‘ 

PALAVRAS-CHAVE: metodologias ativas; revisão de guias; oficinas de escuta

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde, Secretaria de 

Atenção à Saúde, Departamento de Atenção Básica. Dez passos para uma 

alimentação saudável: guia alimentar para crianças menores de dois anos: um 

guia para profissional de saúde na atenção básica. 2ª ed. Brasília; 2016. 

Instituto Sírio Libanês de Ensino e Pesquisa, Ministério da Saúde. Processos 

Educacionais na saúde: aperfeiçoamento com ênfase na facilitação de 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem: caderno do curso. São Paulo; 2014. 
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CDO13 - PRÁTICAS ALIMENTARES DE CRIANÇAS COM IDADE ENTRE SEIS E 

VINTE E TRÊS MESES ATENDIDAS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE NA CIDADE 

DO RIO DE JANEIRO, BRASIL

Oliveira JM 1; Castro IRR 1; Silva ACS 1; Maia PA 2; Pereira AS 3; Carneiro LBV 4; 

1 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ); 2 - Secretaria Municipal de 

Saúde do Rio de Janeiro (SMS-Rio); 3 - Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro (UNIRIO); 4 - Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fundação 

Oswaldo Cruz; 

Introdução: Apesar do aumento de prevalência e duração da amamentação1, 

as práticas alimentares das crianças menores de dois anos estão distantes das 

recomendações, sendo recorrentes: início precoce da alimentação complementar, 

pouca variedade e expressivo consumo de alimentos ultraprocessados2. Este 

trabalho apresenta o perfil alimentar de crianças de seis a 23 meses de idade 

atendidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) na cidade do Rio de Janeiro/RJ/

Brasil. Métodos: Estudo seccional com amostra representativa de crianças nessa 

faixa etária (n=190). A coleta ocorreu nas Unidades Básicas de Saúde sorteadas, 

através de questionário fechado sobre o consumo alimentar no dia anterior à 

entrevista. Foram adotados indicadores propostos pela Organização Mundial da 

Saúde e pelo Ministério da Saúde (Vigilância Alimentar e Nutricional). Análises 

foram realizadas utilizando-se SPSS versão 17.0. Resultados: O aleitamento 

materno apresentou prevalência de 57,7%. A proporção de crianças entre seis e 

8,9 meses de idade com introdução adequada de alimentos foi de 67,1%. Apenas 

28,8% das crianças consumiram alimentos de todos os grupos que compõem uma 

dieta diversificada (leites e derivados; frutas; hortaliças 

; carnes e ovos; feijões; cereais e tubérculos). Frequência 

e consistência das refeições de sal foram adequadas para 

69,5% das crianças. Quase todos (94,4%) receberam 

alimentos ricos em ferro e pouco mais da metade (57,6%), alimentos ricos em 

vitamina A. O consumo de produtos ultraprocessados mostrou-se elevado 

(95,7%), com destaque para biscoito (79,1%), suco industrializado (44,6%) 

e iogurte (41,7%). Conclusão: As práticas alimentares das crianças com idade 

inferior a 24 meses usuárias do SUS no Rio de Janeiro não estão de acordo com 

as recomendações, principalmente em relação a: diversidade alimentar, consumo 

de alimentos fontes de vitamina A, consumo de ultraprocessados, freqüência 

e consistência das refeições. É necessário intensificar políticas públicas que 

promovam a alimentação adequada e saudável para este grupo populacional.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; alimentação complementar; alimentos 

ultraprocessados

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. VICTORA, C.G. et al. Breastfeeding in the 21st 

century: epidemiology, mechanisms, and lifelong e¹ect. Lancet, v.387, p. 475–90, 

jan/2016. The Lancet Breastfeeding Series Group. 2. BRASIL. Departamento de 

Ações Programáticas e Estratégicas. II Pesquisa de prevalência de aleitamento 

materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal. Brasília: Ministério da Saúde, 

2009. 108 p. (Série C. Projetos, Programas e Relatórios).
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CDO14 - PRÁTICAS ALIMENTARES DE CRIANÇAS PEQUENAS ATENDIDAS EM 

UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE EM RIO BRANCO, ACRE, AMAZÔNIA BRASILEIRA

Oliveira, CSM 1; Cardoso, MA 2; 

1 - Universidade de São Paulo; 2 - Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo; 

Introdução: As práticas alimentares (PAs) inadequadas de crianças brasileiras 

têm contribuído para manutenção de altas prevalências de anemia do país. 

Dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher 

(PNDS, 2009) apontam um padrão de alimentação complementar (AC) muito 

aquém do recomendado, com introdução de alimentos semissólidos de baixo 

valor nutricional em idades muito precoces e retardo na introdução de grupos 

alimentares críticos. Objetivo: O presente estudo verificou o perfil das PAs de 

crianças atendidas em unidades básicas de saúde (UBS) de Rio Branco, Acre. 

Metodologia: Estudo transversal com 150 crianças de 11 a 14 meses, aninhado 

a um ensaio clínico pragmático multicêntrico intitulado “Estudo Nacional de 

Fortificação caseira da Alimentação Complementar (ENFAC)”. Um questionário 

estruturado foi aplicado às mães/cuidadores que buscavam o serviço de saúde 

ou por meio de busca ativa nos domicílios cobertos pelas UBS. Resultados: A 

mediana de idade foi 13,3 meses e 55% das crianças eram do sexo masculino. 30% 

das crianças residiam em domicílios com tratamento inadequado de água. Metade 

das crianças apresentou febre e 27% tiveram diarreia, nos 15 dias anteriores à 

pesquisa. ~24% foram internadas no ano antecedente ao estudo. Somente 

86,7% das crianças mamaram na 1ª hora de nascimento. A mediana de idade do 

aleitamento materno exclusivo e do desmame foram de 

120 e 150 dias. Crianças que não amamentaram na 1ª hora 

ao nascer tiveram o dobro de deficiência de vitamina A 

(36,84%, p<0,020). A introdução tardia (após 8 meses) de 

alimentos ricos/promotores da absorção do ferro foi associado à anemia, anemia 

por deficiência de ferro [RPajust 2,16(1,14;4,09); 1,92 (1,10; 3,37)] e ao risco 26% 

maior de DF. Conclusões: Ações com ênfase em PAs saudáveis e melhor manejo 

de morbidades devem ser priorizadas para melhoria do serviço de puericultura 

da atenção primária nesta região da Amazônia. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação complementar; anemia; estado nutricional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil. Ministério da Saúde (MS). Pesquisa 

Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS 2006: dimensões 

do processo reprodutivo e da saúde da criança. Brasília: MS; 2009. 

Oliveira CSM, Augusto RA, Muniz PT, Silva SA, Cardoso MA. Anemia e deficiência 

de micronutrientes em lactentes atendidos em unidades básicas de saúde em Rio 

Branco, Acre, Brasil. Cien Saude Colet 2013; 21: 517-530, 2016. 

Venâncio SL, Escuder MM L, Saldiva SRDM, Giugliani ERJ. A prática do aleitamento 

materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal: situação atual e avanços. J 

Pediatr (Impresso) 2010; 86: 317-324. 
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Amamentação

CDO15 - A INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA CONTRIBUI PARA A 

REDUÇÃO DA MORTALIDADE INFANTIL NO BRASIL?

Silva, OLO 1; Rea, MF 2; Venâncio, SI 3; Buccini, GS 4; 

1 - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 2 - Faculdade de Saúde Pública; 

3 - Instituto de Saúde de São Paulo; 4 - Faculdade de Saúde Pública/USP; 

INTRODUÇÃO: O declínio da mortalidade infantil no Brasil supera a média 

mundial nos últimos 25 anos, sendo um dos elementos chave nesse processo a 

amamentação, fortemente promovida pela Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

(IHAC). 

OBJETIVO: Analisar o impacto da IHAC na redução da mortalidade infantil no 

Brasil. METODOLOGIA: Utilizando dados de menores de 6 meses participantes 

da II Pesquisa Nacional de Aleitamento Materno realizada nas capitais brasileiras 

em 2008, foi calculada a Fração de Risco Atribuível Populacional (FRApop) para 

mortalidade neonatal tardia (MNT) e mortalidade por todas as causas (MI) a partir 

das evidências atuais sobre o risco relativo de mortalidade para não amamentação 

na primeira hora de vida (AM1hora) (Khan, 2015) e para crianças amamentadas 

parcialmente ou não amamentadas (Sankar, 2015). A contribuição da IHAC para a 

redução da MI foi analisada mediante a subtração da FRApop de crianças nascidas 

em hospitais não amigos da criança (NHAC) da FRApop de crianças nascidas 

em HAC. Comparou-se também a FRApop da IHAC à FRApop esperada, caso a 

IHAC tivesse a efetividade estimada pela literatura (Sinha, 2015). RESULTADOS: 

A amostra foi de 18.929 crianças, sendo 34,1% nascidas em 

HAC. A taxa de AM1hora foi de 70,4% em HAC contra 63,0% 

em NHAC. O AME em HAC foi de 43,7% e em NHAC de 40,5%, 

com diferenças significativas. A FRAPop entre nascidos em 

HAC foi reduzida em 4,0% para mortalidade neonatal tardia considerando a AM1h 

(219 mortes evitadas) e em 7,0% considerando o AME em menores de 30 dias 

(419 mortes evitadas), enquanto a literatura estimou esta redução em 8,0%. A MI 

foi reduzida em 4,0% (626 mortes evitadas), embora estimado pela literatura em 

26,0%. CONCLUSÃO: A IHAC contribuiu para a redução provável de 638 mortes 

neonatais tardias e 626 mortes infantis. Entretanto, seu impacto é menor quando 

comparado ao estimado pela literatura. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Iniciativa Hospital Amigo da Criança; 

Mortalidade infantil

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Brasil, Ministério da Saúde. Sala de situação de 

saúde. Mortalidade infantil. Disponível em: http://sage.saude.gov.br/#. Acessado 

em 09/06/2016. 

Khan J et al. Timing of Breastfeeding Initiation and Exclusivity of Breastfeeding 

During the First Month of Life: Effects on Neonatal Mortality and Morbidity—A 

Systematic Review and Meta-analysis. Matern Child Health J (2015) 19:468–479 

Sankar MJ et al. Optimal breastfeeding practices and infant and child mortality: a 

systematic review and meta-analysis. Acta Pediátrica. 2015;104:3-13. 

Sinha B et al. Interventions to improve breastfeeding outcomes: a systematic 

review and meta-analysis. Acta Pædiatrica. 2015; 104:114–135 
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CDO16 - A PERCEPÇÃO DE PUÉRPERAS ACERCA DO ALEITAMENTO MATERNO 

NA SALA DE PARTO: UMA REFLEXÃO PARA A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

Takemoto AY 1; Silva ATM 1; 

1 - Faculdade Guairacá; 

O aleitamento materno passou por inúmeras mudanças culturais e de costumes, 

produzidas pelo processo de industrialização. Nesse contexto, a prática da 

amamentação na sala de parto deve ser incentivada assim que o bebê esteja pronto. 

Assim, esse estudo teve como objetivo descrever a percepção da mãe quanto à 

vivência da amamentação na sala de parto. Optou-se pela pesquisa qualitativa, 

realizado entre os meses de agosto a setembro de 2015, na maternidade de uma 

instituição hospitalocêntrica. Foram incluídas mães com idade acima dos 18 anos 

e que tivessem vivenciado a experiência de amamentar na sala de parto. Assim, 

participaram do estudo nove puérperas com as características acima descritas. 

Após a coleta de dados e análise das entrevistas emergiram duas categorias: O 

Conhecimento das Puérperas em Relação ao Aleitamento Materno e A Vivência 

das Puérperas Diante da Experiência da Amamentação na Sala de Parto. Os 

resultados destacam para o desconhecimento das mães acerca da amamentação, 

inclusive quanto ao aleitamento materno exclusivo. Essa falta de informação 

pode levar as puérperas à inclusão de outros alimentos na alimentação do bebê, 

ocasionando o desmame precoce. Diante da experiência de amamentar seus 

filhos na sala de parto, as mães que vivenciam esse momento referem como uma 

oportunidade única e indescritível. Os sentimentos referidos pelas participantes 

do estudo foram de alegria e emoção em sentir o seu filho logo nas primeiras horas 

de vida. Porém, observa-se que as orientações prestadas 

para as gestantes no pré-natal ainda possui falhas, já que 

as mulheres descobrem a possibilidade de amamentar na 

sala de parto somente quando já estão no processo de 

parturição. Portanto, reforça-se a mudança de atitude do enfermeiro, de modo 

que sua atuação esteja pautada pelos princípios da humanização, com respeito e 

acolhimento de todos os envolvidos nesse processo.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Recém-Nascido; Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Barbosa V, Orlandi FS, Dupas G, Beretta 

MIR, Fabbro MRC. Aleitamento materno na sala de parto: a vivência da puérpera. 

Cienc Cuid Saúde 2010; 9(2):366-73. 

2. Boccolini CS, Carvalho ML, Oliveira MIC, Vasconcellos AGG. Fatores associados 

à amamentação na primeira hora de vida. Rev Saúde Pública 2010; 45(1):69-78. 

3. Monteiro JCS, Gomes, FA, Nakano, AMS. Percepção das mulheres acerca do 

contato precoce e da amamentação em sala de parto. Acta Paul Enferm 2006; 

19(4):427-32. 

4. Strapasson MR, Fischer ACS, Bonilha ALL. Amamentação na primeira hora de 

vida em um hospital privado de Porto Alegre/RS - relato de experiência. Rev 

Enferm UFSM 2011; 1(3):489-96.
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CDO18 - ALEITAMENTO MATERNO E O PAPEL PROTETOR SOBRE O CÂNCER DE 

MAMA NAS MULHERES

Silva LF 1; Peixinho BLH 1; Silva CCM 1; Costa MCB 1; Araújo MGRC 1; Lopes VF 1; 

1 - Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Cariri; 

Introdução: O câncer de mama é a forma mais comum de neoplasia nas mulheres. 

A incidência crescente e a idade precoce do diagnóstico, leva a análise de possíveis 

causas e prevenções. Evidências sugerem que a amamentação é modestamente 

protetora para o tumor, diminuindo o risco do câncer em desenvolvimento e a 

recorrência em mulheres tratadas. 

Objetivos: Analisar os efeitos da amamentação no risco do câncer de mama. 

Metodologia: Foi realizado estudo retrospectivo de artigos científicos através das 

bases de dados Scopus, PubMed e BVS, compreendendo um recuo de 2016 à 

2004. Os descritores utilizados foram “Breast Neoplasms”, “Breast Feeding” e 

“Prevention”, e selecionados quatro artigos. 

Resultados: A análise de 47 estudos epidemiológicos mostrou uma redução de 

4.3% no risco de câncer de mama para cada 12 meses de amamentação. A meta-

análise de quatro estudos de grupo mostrou redução de 2% do risco por 5 meses 

de amamentação. Ainda, quem amamentou apresentou risco de 30% menor de 

reincidência. Portadoras de mutações BRCA1 têm um risco aumentado de câncer 

com início precoce. Amamentando por mais de um ano, obteram redução de 

32% neste risco. Um estudo com portadores BRCA2 não relatou associação entre 

amamentação e risco de câncer de mama. Há evidência de que a amamentação 

protege contra a neoplasia na menopausa. Vários mecanismos têm sido propostos 

para explicar a base biológica para a relação inversa entre 

amamentação e risco de câncer de mama. Estes incluem 

redução nos níveis de estrogênio e/ou progesterona, 

aumento dos níveis de prolactina; excreção de estrogênios e 

agentes cancerígenos pelos ductos mamários; diferenciação do tecido mamário; 

e atraso no estabelecimento da ovulação normal. 

Conclusão: Os estudos sugerem que a amamentação pode configurar um 

ambiente molecular desfavorável ao processo de metástase do tumor e o torna 

mais responsivo ao tratamento com hormônios.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Câncer de Mama; Prevenção
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CDO19 - ALEITAMENTO MATERNO EM CRIANÇAS MENORES DE SEIS MESES 

ATENDIDAS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA

Vasconcelos IN 1; Barros LM 1; Vieira LCO 1; Abreu RB 1; Damasceno AS 1; Azevedo 

DV 2; 

1 - Grupo de Estudos e Pesquisas em Saúde Materno Infantil. Universidade Estadual 

do Ceará.; 2 - Grupo de Estudos e Pesquisas em Saúde Materno Infantil. Curso de 

Nutrição. Mestrado em Nutrição e Saúde. Universidade Estadual do Ceará.; 

Introdução 

O leite materno deve ser o único alimento até o sexto mês de vida e mantido até 

dois anos ou mais1. No entanto, a realidade brasileira encontra-se longe do ideal2. 

Em 2010, apenas 32,9% das crianças menores de seis meses de Fortaleza, Ceará 

encontravam-se em aleitamento materno exclusivo3. 

Objetivo 

Conhecer a prevalência de aleitamento materno (AM) e aleitamento materno 

exclusivo (AME) entre crianças menores de seis meses atendidas em Unidades de 

Atenção Primária à Saúde da cidade de Fortaleza, Ceará. 

Métodos 

Estudo transversal, quantitativo, realizado em sete Unidades de Atenção Primária 

à Saúde da cidade de Fortaleza, Ceará, entre dezembro de 2015 e junho de 2016. A 

amostra foi não probabilística, por conveniência, onde foram incluídas 129 crianças 

de ambos os sexos, com idade menor ou igual a seis meses, acompanhadas da 

mãe e que estavam em atendimento nas unidades. Foram coletados dados de 

duração de AM e AME. Recorte do projeto “A rede de atenção em saúde materno-

infantil em Fortaleza: cuidando de gestantes, nutrizes e 

crianças menores de dois anos” (Edital Universal 14/2013 – 

CNPq; Processo: 484077/2013-9), aprovado por Comitê de 

Ética em Pesquisa (protocolo 388.016). 

Resultados 

Das 129 crianças incluídas, 37,98% estavam em AME, 11,63% não estavam mais 

sendo amamentadas e 50,39% já não mamavam exclusivamente. O tempo médio 

de duração de AME foi de 2,67 meses. No estudo, não observamos evolução na 

prevalência de AME aos seis meses, quando comparamos com a Pesquisa de 

Prevalência de Aleitamento Materno em Municípios Brasileiros3. 

Conclusão 

A prevalência de AME aos seis meses ainda é baixa, apesar das recomendações 

mundiais e brasileiras. Ressalta-se a importância dos profissionais no incentivo 

ao AM nos primeiros seis meses de vida e no apoio às mães na condução dessa 

prática.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Lactente; Serviços de Saúde Materno-

Infantil
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Mulher – PNDS 2006: dimensões do processo reprodutivo e da saúde da criança. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

3. Ministério da Saúde. Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno em 

Municípios Brasileiros: Situação do Aleitamento Materno em 227 municípios 

brasileiros. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.
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CDO20 - AMAMENTAÇÃO COMO DIREITO SOCIAL: UMA PERSPECTIVA 

BIOÉTICA SUSTENTADA NO REFERENCIAL DE JUSTIÇA DE AMARTYA SEN

PERES PLP 1; PEGORARO OA 2; REA MF 3; SOUZA IEO 4; RODRIGUESBMRD 1; 

1 - Faculdade de Enfermagem/UERJ; 2 - Instituto de Medicina Social/UERJ; 3 - 

Universidade de São Paulo; 4 - Escola de Enfermagem Anna Nery/UFRJ; 

O aleitamento materno é uma prática humana reconhecida como um direito social 

e como tal deve ser protegido pelo Estado1. Apesar desse entendimento presente 

no arcabouço jurídico brasileiro, ainda há muitas mulheres e crianças privadas 

devido às estruturas organizacionais presentes nos equipamentos sociais, 

públicos e privados, que deveriam contemplar a condição feminina e proteger 

o livre exercício do aleitamento materno. O estudo se apoiou no conceito de 

privação da teoria de justiça de Amartya Sen2-4, contemplando a amamentação 

na perspectiva da ética e bioética. Objetivou-se compreender a amamentação 

como um direito social em face de um contexto social, político e econômico 

de privações. Utilizou-se a pesquisa qualitativa, o grupo focal como técnica de 

coleta de dados e a hermenêutica-dialética como método de análise. A etapa 

de campo foi realizada em três municípios da região estudada e ao todo foram 

realizados cinco grupos focais. As participantes foram 29 mulheres com idade 

entre 17 e 49 anos. O estudo apontou para duas categorias centrais: 1) associação 

entre as instituições e a desigualdade social como fator incapacitante para a 

amamentação; 2) posicionalidade e a capacidade de agência da mulher, sendo 

esta uma condição que afeta a prática da amamentação. Instituições como o 

trabalho, a escola, a creche e os serviços de saúde são reprodutoras de injustiças 

e nesse sentido, dificultadoras do exercício de um direito 

fundamental para mulheres e crianças que é o aleitamento 

materno5; o lugar que a mulher ocupa afeta sua condição de 

agente, colocando-a em situação de privação. Estratégias 

que privilegiem a mulher em sua condição de agente tendem a gerar melhores 

resultados uma vez que estão centradas na autonomia, no conhecimento, na 

participação política e no reconhecimento dos direitos. De igual forma aquelas 

cuja matriz contemple as ações intersetoriais, uma vez que abarca as diferentes 

dimensões do cotidiano feminino.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Justiça; Bioética

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 DANTAS, NJO. Aspectos Constitucionais de 

Aleitamento Materno - Saúde da Criança e Liberdade Econômica. São Paulo: RCS 
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2. SEN, A. Desenvolvimento como liberdade. São Paulo: Companhia das Letras, 

2010. 

3. SEN, A. A ideia de Justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

4. SEN, A. Desigualdade reexaminada. São Paulo: Companhia das Letras, 2012. 

5. PERES, PLP; PEGORARO, OA. Condições desiguais como causas para a 

interrupção do aleitamento materno. Rev enferm UERJ, Rio de Janeiro, 2014 mar/

abr; 22(2):278-85
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CDO21 - AMAMENTAÇÃO E TRABALHO: ENTRE AS FUNÇÕES MATERNAS E A 

RESPONSABILIDADE PROFISSIONAL

Almeida SSC 1; Stefanello J 2; 

1 - Programa de Pós Graduação da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo; 2 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto, 

Universidade de São Paulo; 

Introdução: O trabalho materno tem sido apontado como um dos fatores que 

influenciam a prática do aleitamento. Percebemos que as dificuldades para 

alcançar melhores padrões desta prática, entre as trabalhadoras, não são somente 

pela falta de conhecimento materno quanto à importância de amamentar, ou 

pela inexistência de programas/leis que promovam, protejam e incentivem o 

aleitamento, mas também pela não implantação, por parte das empresas/gestores, 

de ações pró-amamentação às funcionárias que retornam da licença maternidade. 

Objetivo: Compreender a experiência de mulheres trabalhadoras e gestores/

empresários em relação ao aleitamento materno e o retorno ao trabalho. Método: 

Estudo qualitativo, tendo como cenário uma empresa do ramo de agronegócio 

da região de Ribeirão Preto, SP, Brasil que adota políticas de promoção, proteção 

e incentivo ao aleitamento materno. Os participantes deste estudo são mulheres 

que passaram pelo processo da amamentação nos anos de 2014, 2015 e 2016, 

e funcionários/gestores que trabalham no mesmo setor. A coleta de dados foi 

realizada através de entrevista semiestruturada gravada após a assinatura do 

TCLE. Resultados: Até o momento oito mulheres foram entrevistadas, sendo 

encontradas duas categorias temáticas: 1) Amamentar e voltar ao trabalho 2) 

Desmamar para voltar ao trabalho. Para analise dos dados 

foi utilizado o Método de Interpretação de Sentidos à 

luz do Materialismo Histórico Dialético, dos conceitos de 

gênero e das políticas de apoio à maternidade. Conclusão: 

Identifica-se que muitos são os dilemas sofridos pelo desejo de manter a prática 

do aleitamento materno e sentir-se segura em suas profissões e longe de olhares 

preconceituosos e incriminadores. A simples existência de programas de apoio 

dentro das empresas não representa o legítimo apoio dos funcionários/gestores, 

demonstrando que não somente são necessários tais programas, mas também 

a necessidade urgente de compreensão dos vários papeis sociais que a mulher 

representa na sociedade contemporânea pelos mesmos.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Trabalho Feminino; Licença Parental
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CDO22 - ANÁLISE FATORIAL DE CORRESPONDENCIA: REPRESENTAÇÕES 

SOCIAIS DE CASAIS SOBRE A INFLUÊNCIA DA AMAMENTAÇÃO NA RELAÇÃO 

CONJUGAL

Teixeira MA 1; Apostolidis T 2; Souto CSS 3; 

1 - Departamento de Saúde II, Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia; 2 

- Laboratoire de Psychologie Social LPS EA 849, Aix-Marseille Université.; 3 - 

Departamento de Educação, Campus VII da Universidade do Estado da Bahia.; 

Introdução.Um dos primeiros cuidados básicos com a saúde infantil é a 

alimentação. Organizações Internacional e Nacional apontam que o leite materno 

é a melhor forma de alimentar a criança nos dois primeiros anos de vida1,2,3.

Destarte, a relação conjugal harmoniosa é de grande importância para o início e 

manutenção da amamentação, para que as dificuldades advindas desta prática 

não provoque conflitos e desestruturação na interação/relação do casal ou da 

tríade mãe/filho(a)/pai. Deste modo, faz-se necessário apoiar o casal durante 

o aleitamento materno, afim de manter a harmonia conjugal, pois ela sofre 

modificações durante a amamentação, desencadeando e/ou intensificando 

conflitos na relação/interação do casal. Objetivos. Apreender as Representações 

Sociais de casais sobre a influência da amamentação na relação conjugal. 

Métodos. O estudo fundamentou-se na Teoria das Representações Sociais4, 

com abordagens quantitativa e qualitativa. Foram coletadas evocações livres de 

30 casais numa maternidade em Jequié/Bahia/Brasil, submetendo-as à Análise 

Fatorial de Correspondência5, a qual revelou no jogo de oposições, no Fator 1, 

entre esposas e esposos e, no Fator 2, entre esposos/companheiros casados 

e esposas/companheiras em união estável. Resultados. 

Apreendeu-se no universo semântico que a amamentação 

esta ancorada na saúde da criança, no papel da mulher e na 

formação do vínculo afetivo e que esta interfere na relação 

conjugal. Os casais referiram-se à influencia da amamentação na relação conjugal 

por meio de representações que lhe conferem caráter normativo e prescritivo de 

atitudes e comportamentos socialmente construídos e aceitos por eles com base 

na construção social e histórica da amamentação. Conclusões. Estes resultados 

indicam a necessidade de estratégias que contribuam para o redirecionamento de 

políticas públicas, considerando a especificidade, subjetividade e complexidade 

que envolvem os casais em amamentação. 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Relação conjugal; Representações Sociais
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Departamento de Atenção Básica. – 2. ed. – Brasília : Ministério da Saúde, 2015. 
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National Nutrition Santé, 2009. http://inpes.santepubliquefrance.fr/30000/

pdf/0910_allaitement/Guide_allaitement_web.pdf. (accessed julho 2£016). 

Moscovici S. La psycanalyse, son image et son public. Paris: Press Universitaries 
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Cibios PH. L’analyse factorielle. Versão 2.2. Paris: PUF;1998.
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CDO23 - ASSOCIAÇÃO ENTRE AS ORIENTAÇÕES SOBRE ALEITAMENTO 

MATERNO NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE E A PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO 

MATERNO EXCLUSIVO

Rito RVVF 1; Alves JS 2; Oliveira MIC 3; 

1 - Departamento de Nutrição e Dietética, Faculdade de Nutrição, Universidade 

Federal Fluminense; 2 - Programa de Pós graduação em Saúde Coletiva; 3 - 

Departamento de Epidemiologia e Bioestatística, Universidade Federal Fluminense; 

Introdução: Os índices e a duração do aleitamento materno exclusivo podem ser 

influenciados por intervenções de orientação e apoio ao aleitamento materno 

por profissionais de saúde. Contudo, poucos estudos têm se dedicado a esse 

objeto. Objetivo: analisar a associação entre o recebimento de orientações sobre 

amamentação na atenção básica à saúde e o aleitamento materno exclusivo. 

Métodos: estudo transversal, realizado em 2013, mediante entrevista a 429 mães 

de crianças menores de seis meses em unidades básicas de saúde da cidade do 

Rio de Janeiro. Razões de prevalência ajustadas do desfecho foram obtidas por 

regressão de Poisson, sendo mantidas no modelo final as variáveis associadas ao 

desfecho (p≤0,05). Resultados: a prevalência de aleitamento materno exclusivo 

foi de 50,1%. Na análise múltipla, a mãe ter recebido orientação sobre aleitamento 

materno exclusivo na unidade básica se associou positivamente ao desfecho 

(RP=1,32). Associaram-se negativamente ao desfecho: ter renda materna menor 

que um salário mínimo (RP=0,77), ter experiência prévia em amamentar por 

menos de seis meses (RP=0,73), não viver com companheiro (RP=0,76), não 

estar praticando a amamentação exclusiva na alta hospitalar (RP=0,78), consumir 

bebida alcoólica (RP=0,57), receber orientação sobre 

uso de bombas para ordenha das mamas (e não ordenha 

manual) (RP=0,53), o uso de chupeta (RP=0,74), bem como 

a idade crescente do bebê em meses (RP=0,78). Conclusão: 

Ter recebido orientação sobre o aleitamento materno exclusivo contribuiu para 

o mesmo, enquanto orientações e práticas inadequadas se associaram a uma 

menor prevalência do desfecho.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Orientação; Atenção Primária à Saúde
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CDO24 - ATUAÇÃO FONOAUDIOLÓGICA NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO 

MATERNO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DENTRO DA RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARI

Corrêa BEC 1; Ciochetto CR 1; Costa LC 1; Corrêa MM 1; Da Silva SC 1; Ramos de 

Souza, AP. 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: O profissional da saúde atuando em serviços públicos tem como 

objetivo recuperar a concepção de saúde não simplesmente como ausência 

de doença, indo assim, ao encontro do presuposto da Organização Mundial de 

Saúde (OMS) definido por “perfeito bem-estar físico, mental e social”. Assim, a 

partir da década de 80 o fonoaudiólogo passou a atuar em hospitais maternos 

desenvolvendo a promoção e prevenção da saúde com ações focadas nos bebês 

e nas suas mães, através de palestras, grupos de gestantes e de amamentação, 

realizando avaliações, orientações e encaminhamentos. 

Objetivo: Relatar a experiência da atuação fonoaudiológica, na ênfase materno-

infantil, junto a equipe do Programa de Residência Multiprofissional e em Área 

Profissional da Saúde. 

Método: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência realizado 

no Programa de Residência Multiprofissional e em Área Profissional da Saúde da 

Universidade Federal de Santa Maria. 

Resultados: Na ênfase materno-infantil o fonoaudiólogo realiza um trabalho 

voltado para atividades promocionais e preventivas de acompanhamento as 

gestantes, seja no pré ou pós-parto, com o objetivo de destacar a importância 

do aleitamento materno, estimular a amamentação natural 

e enfatizar os seus benefícios ao desenvolvimento sadio 

do bebê. Assim, com os esclarecimentos de dúvidas e 

atuação nesta área, podemos perceber uma maior adesão 

do aleitamento materno exclusivo pela comunidade abrangida na região de Santa 

Maria/RS. 

Conclusão: Pode-se concluir que a Fonoaudiologia contribui de modo significativo, 

atuando nas orientações às mães sobre o aleitamento materno, destacando a 

importância do leite materno e da correta sucção realizada pelo recém-nascido. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Fonoaudiologia; Saúde da Criança

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: WHO (World Health Organization). Constitution 

of the World Health Organization. Basic Documents. WHO: Genebra; 1946. 

BITU CS, TEIXEIRA RC, RAMOS AAN, SANTOS A M, DANTAS CC, DANTAS CC. 

Ações Fonoaudiológicas de Promoção e Prevenção de Saúde em Bebês e Mães 

do CIAMCA - Centro Integrado de Atenção Mulher, a Criança e Adolescente. I 

Jornada de Iniciação Científica e I Mostra de Pesquisa e Pós-Graduação; 2007; 

Teresina, PI. Teresina: NOVAFAPI; 2007. 
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CDO25 - AUTOEFICÁCIA NA AMAMENTAÇÃO E CARACTERÍSTICAS 

OBSTÉTRICAS ENTRE PUÉRPERAS ADOLESCENTES E ADULTAS: ANÁLISE DE 

ASSOCIAÇÕES

Guimaraes CMS 1; Conde RG 2; Brito BC 2; Gomes-Sponholz FA 2; Oriá MOB 3; 

Monteiro JCS 2; 

1 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto; 2 - Escola de Enfermagem de Ribeirão 

Preto - USP; 3 - Universidade Federal do Ceará; 

Introdução: a confiança da mulher na sua habilidade para amamentar é chamada 

de Autoeficácia na Amamentação. Dentre os fatores que podem influenciar 

o comportamento frente ao aleitamento materno e, consequentemente, a 

autoeficácia na amamentação, destaca-se a paridade e o acompanhamento pré-

natal. Objetivo: verificar a associação entre a autoeficácia na amamentação no 

pós-parto imediato e as características obstétricas anteriores e atuais de puérperas 

adolescentes e adultas. Métodos: estudo observacional, transversal e descritivo, 

realizado em uma maternidade de Ribeirão Preto/SP, de janeiro a julho de 2014, 

utilizando-se a Breastfeeding Self-Efficacy Scale (BSES) para avaliar a autoeficácia 

na amamentação. A amostra foi constituída de 306 adultas e 94 adolescentes. 

Para análise entre as variáveis utilizou-se o Teste Exato de Fisher e considerou-

se nível de significância de 5%. Resultados: a maioria das adolescentes (54,26%) 

e das adultas (54,58%) apresentou alto nível de autoeficácia na amamentação. 

Com relação às características obstétricas anteriores, não foram verificadas 

associação estatisticamente significativa entre a autoeficácia e as variáveis 

“número de gestações” (adolescentes: p=0,1515; adultas: 0,7461), “número de 

partos” (adolescentes: p=0,4733; adultas: p=0,2169) e 

“número de filhos vivos” (adolescentes: p=0,8118; adultas: 

p=0,1054). Com relação às características obstétricas atuais, 

tanto para as puérperas adolescentes quanto para adultas, 

também não houve associação estatisticamente significativa entre a autoeficácia 

na amamentação e as variáveis “gestação planejada” (adolescentes: p=0,4051; 

adultas: p=0,1093), “idade gestacional no início do pré-natal” (adolescentes: 

p=0,8242; adultas: 0,9062) e “número de consultas pré-natal” (adolescentes: 

p=0,4378; adultas: p=0,9063). Conclusão: Apesar de alguns estudos apontarem 

a existência de associação destas variáveis com a autoeficácia na amamentação, 

no presente trabalho as variáveis estudadas não estavam associadas. Porém, 

reforça-se a necessidades de maior investigação desta temática, a fim de detectar 

informações importantes que podem auxiliar os profissionais de saúde em sua 

prática no apoio ao aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Autoeficácia; Confiança

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Blyth R, Creedy DK, Dennis CL, Moyle W, 
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CDO26 - AUTOEFICÁCIA NA AMAMENTAÇÃO E FATORES ASSOCIADOS À 

MANUTENÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO NO 30ª DIA DA 

CRIANÇA

Lodi JC 1; Milagres CS 2; Abrosano GMB 3; Guerra LM 3; Possobon RF 4; 

1 - Faculdade de odontologia de Piracicaba - Universidade Estadual de Campinas; 

2 - Faculdade de Odontologia de Piracicaba da Universidade Estadual de 

Campinas; 3 - Faculdade de Odontologia de Piracicaba-UNICAMP; 4 - Faculdade 

de Odontologia de Piracicaba - UNICAMP; 

Introdução: A confiança da mulher em relação à prática do aleitamento pode 

ser analisada pelo nível de autoeficácia materna1, sendo que, esse constructo2,3, 

norteia os comportamentos de saúde, e os indivíduos precisam acreditar que são 

capazes de executar, com êxito, determinadas tarefas ou comportamentos, para 

alcançar resultados desejáveis. Objetivos: Avaliar os níveis de autoeficácia na 

amamentação ainda na gestação, no puerpério imediato e os fatores associados à 

manutenção do aleitamento exclusivo no 30º dia de vida da criança. Metodologia: 

Estudo de coorte observacional, constituído por 210 mulheres participantes do 

grupo de gestantes das Unidades de Saúde da Família (USF) do município de 

Piracicaba-SP. A pesquisa foi dividida em três fases: A primeira fase, a abordagem 

foi durante a gestação, na USF, que responderam o instrumento de Autoeficácia 

na Amamentação (BSES-VB)4, e o questionário contendo questões referentes 

aos níveis socioeconômicos e demográficos. A segunda fase, foi durante o 

puerpério imediato, via telefone, que responderam o instrumento de Autoeficácia 

na Amamentação – Short Form (BSES-SF)5 e questões referentes a dados 

obstétricos; e a última fase, o contato também foi via 

telefone, com 30 dias após o parto para analisar a prática 

do aleitamento do aleitamento materno. Foi realizada 

análise bivariada, no nível de significância de 5%, para testar 

a associação entre a variável desfecho (aleitamento materno exclusivo no 30º 

dia) e as variáveis independentes (socioeconômicas, demográficas, obstétricas 

e escalas de autoeficácia). Resultados: As primíparas com tempo gestacional a 

termo, cujo companheiros aceitaram a gestação, tinham vontade de amamentar, 

não apresentou complicações de saúde, não introduziu a chupeta e apresentou 

médio e alto nível de autoeficácia no puerpério imediato, tiveram mais chance de 

estar em aleitamento materno exclusivo no 30º dia de vida da criança. Conclusão: 

Apenas a BSES-SF esteve associado ao aleitamento exclusivo no 30º dia de vida 

da criança.

PALAVRAS-CHAVE: Autoeficácia ; Autoeficácia na amamentação; Aleitamento 

Materno exclusivo

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Dennis CL, Faux S. Development and 

psychometric testing of the Breastfeeding Self –Efficacy Scale. Rev. Nurs Health. 

1999; 22(5):339-409. 

2. Bandura A. Cognitive processes mediating behavioral change. J. Pers. Soc. 

Psychol. 1977; 35(3): 125-39. 

3. Azzi RG, Polydoro SAJ (Orgs). Autoeficácia em diferentes contextos. Campinas, 

SP, Editora Alínea, 2006. 

4. Oriá MOB, Ximenes LB. Tradução e adaptação cultural da Breastfeeding Self-

Efficacy Scale para o português. Acta Paul Enferm. 2010; 23 (2):230-38. 

5. Dodt RCM. Aplicação e validação da Breastfeeding Self-Efficacy Scale: Short 

Form (BSES-SF) em puerpéras. [tese].2008. Fortaleza (CE): Universidade Federal 

do Ceará.
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CDO27 - CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ALEITAMENTO 

MATERNO E SUA ASSOCIAÇÃO COM CONHECIMENTOS, HABILIDADES E 

PRÁTICAS

JESUS PC 1; OLIVEIRA MIC 2; MORAES JR 3; 

1 - Núcleo de Pesquisa em Micronutrientes/Universidade Federal do Rio de 

Janeiro; 2 - Departamento de Epidemiologia e Bioestatística/Universidade Federal 

Fluminense; 3 - Departamento de Estatística/Universidade Federal Fluminense; 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) foi lançada visando mobilizar os 

profissionais de saúde para a instituição de normas e rotinas favoráveis à prática do 

aleitamento materno (AM). O objetivo desse estudo foi verificar a associação entre 

a capacitação em AM e os conhecimentos, habilidades e práticas de profissionais 

de saúde atuantes na assistência a gestantes, mães e bebês. Um estudo transversal 

foi conduzido em quinze hospitais com mais de 1000 partos/ano do Sistema Único 

de Saúde no município do Rio de Janeiro, sendo sete Hospitais Amigos da Criança. 

A população de estudo foi composta por profissionais de saúde desses hospitais, 

com alocação proporcional ao quantitativo de cada hospital. Foram utilizados 

questionários adaptados do questionário de reavaliação da IHAC, acrescidos de 

perguntas sobre características dos profissionais. Entrevistas foram realizadas 

no segundo semestre de 2009. Razões de prevalência ajustadas (RPa) foram 

obtidas por regressão de Poisson com variância robusta. Foram entrevistados 

215 profissionais de saúde. Do total, 87,0% referiram ter feito capacitação em 

AM, a grande maioria pelo curso da IHAC. Menos da metade dos profissionais 

(48,1%) responderam adequadamente as quatro questões que aferiram seu 

conhecimento. Dispunham de habilidades adequadas 

quanto à pega/posicionamento do bebê e ordenha manual 

das mamas 58,9% dos profissionais. Na análise multivariada, 

a capacitação adequada (treinamento teórico-prático ≥ 18 

horas) mostrou associação (p≤0,05) com os desfechos conhecimento (RPa=1,575), 

habilidades (RPa=1,530) e práticas (RPa=1,312) profissionais. O tempo de trabalho 

inferior a 10 anos se mostrou um fator de risco (RP=0,723) para os conhecimentos 

profissionais e fator de proteção (RP=1,183) para as práticas. Ser da categoria 

médica (RP=0,808) ou outra (RP=0,658), comparado à enfermagem, mostrou-

se um fator de risco para as práticas profissionais. Conclui-se que a capacitação 

profissional contribui para o aprimoramento dos conhecimentos, habilidades e 

práticas em AM, fundamentais à assistência a gestantes, mães e bebês.

PALAVRAS-CHAVE: capacitação; aleitamento materno; Iniciativa Hospital Amigo 

da Criança

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. World Health Organization. The optimal 

duration of exclusive breastfeeding: results of a WHO systematic review. Geneva: 

WHO; 2001. 

2. Ministério da Saúde. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e 

alimentação complementar. Brasília: Ed. Ministério da Saúde, 2009. 1.ª edição. 112 

p.: il. (Série A. Normas e Manuais Técnicos) (Cadernos de Atenção Básica, n. 23). 

Brasília - DF: Ministério da Saúde, 2009. 

3. WHO/UNICEF. Baby-Friendly Hospital Initiative: Revised, Updated and 

Expanded for Integrated Care. Section 1: Background and Implementation. WHO/

UNICEF, 2009. 

4. Oliveira MIC, Hartz ZMA, Nascimento VC, Silva KS. Avaliação da implantação 

da Iniciativa Hospital Amigo da Criança no Rio de Janeiro, Brasil. Rev. Bras. Saúde 

Matern. Infant. 2012; 12(3):281-95.
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CDO28 - CIRURGIA PLASTICA MAMÁRIA E SUA RELAÇÃO COM A PRODUÇÃO 

LÁCTEA

Abrão, A C F V 1; Marcacine K O 2; Coca K P 2; Abuchaim E V S 2; 

1 - Escola Paulista de Enfermagem-Universidade Federal de São Paulo, ; 2 - Escola 

Paulista de Enfermagem- Universidade Federal de São Paulo; 

As cirurgias de redução mamária quanto de implante, dependendo da técnica 

cirúrgica utilizada, podem alterar a integridade e funcionamento da mama quanto 

à produção láctea, dificultando ou mesmo impedindo a amamentação. Objetivo: 

Analisar o impacto das cirurgias redutora e de aumento na produção láctea. Método: 

Trata-se de um recorte transversal, com base em um estudo maior, financiado pelo 

CNPQ, que comparou a produção láctea de 177 puérperas, primíparas, de baixo 

risco e que tiveram partos em um Hospital Privado na cidade de São Paulo. Os 

dados foram obtidos por meio de entrevista, exame físico e ordenha bilateral com 

bomba elétrica por dez minutos e pressão de 190 ± 8,8 mmHg realizado durante a 

internação, a partir de 12 até 72 horas ou até a ocorrência da apojadura. A variável 

desfecho foi a quantidade de colostro. A análise foi realizada utilizando-se os 

testes do Quiquadrado de Person e teste exato de Fisher. Resultados: As mulheres 

estiveram distribuídas em três grupos, sendo 75 do grupo sem cirurgia (controle), 

61 de prótese mamária e 41 de redução. Os resultados encontrados mostraram que 

as mulheres do grupo sem cirurgia apresentaram maior quantidade de colostro 

em relação às mulheres dos demais grupos. Os grupos Prótese e Redutora não 

se diferenciaram quanto à produção de colostro (p=0,851), no entanto, houve 

associação estatisticamente significante entre produção de colostro destes 

grupos em relação ao grupo controle (p=0,002). Conclusão: 

Espera-se que os resultados possam oferecer maiores 

subsídios para os profissionais que atuam no processo de 

amamentação e principalmente para a mulher que deseja 

realizar a mamoplastia, redutora ou de aumento, no sentido de compreender a 

real implicação dessas em uma amamentação futura. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno. ; Mamoplastia; Leite Humano

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Andrade RA, Coca KP, Abrao ACFV. Padrão de 

aleitamento materno no primeiro mês de vida em mulheres submetidas a cirurgia 

de redução de mamas e implantes. J. Pediatr. 2010; 86(3):239-244. 

2. Roberts CL, Ampt AJ, Algert CS, Sywak MS, Chen JS. Reduced breast milk 

feeding subsequent to cosmetic breast augmentation surgery. Med J Aust. 

2015;202(6):324-8. 

3. Thibaudeau S, Sinno H, Williams B. The effects of breast reduction on 

successful breastfeeding: a systematic review. J Plast Reconstr Aesthet Surg. 

2010;63(10):1688-93 

5. Acuña-Muga J, Ureta-Velasco N, de la Cruz-Bértolo J, Ballesteros-López R, 

Sánchez-Martínez R, Miranda-Casabona E, et al. Volume of milk obtained in 

relation to location and circumstances of expression in mothers of very low birth 

weight infants. J Hum Lact. 2014;30(1):41-6 
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CDO29 - CONFIABILIDADE E CONSISTÊNCIA DE QUESTIONÁRIO SOBRE O 

PROCESSO DE DOAÇÃO DE LEITE HUMANO

Santos JAB 1; Boccolini CS 2; 

1 - Programa de Pós-Graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde (PPGANS) - 

Instituto de Nutrição (INU), Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2 - Lab. 

de Informação em Saúde, Instituto de Comunicação e Informação Científica e 

Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz); 

Introdução: Os baixos estoques dos Bancos de Leite Humano (BLH) observados 

em algumas unidades revelam a necessidade de analisar o processo de doação 

de leite humano. Objetivo: Estimar a confiabilidade e consistência interna de 

questionário estruturado sobre o processo doação de leite humano. Metodologia: 

Estudo quantitativo de confiabilidade tipo teste-resteste e consistência interna 

com população de puérperas com >18 anos de uma maternidade pública da rede 

municipal do Rio de Janeiro/RJ. O questionário, baseado em estudo qualitativo 

prévio, investiga o processo decisório da doação de leite humano, dividido 

em cinco dimensões distintas: aprendizado, contemplação, jornada, doação 

e percepção sobre a doação. O teste foi realizado na maternidade e o reteste 

por contato telefônico após 15 dias corridos da primeira entrevista. Estimou-se a 

concordância pelas estatísticas Kappa (variáveis dicotômicas) e Kappa ponderado 

(variáveis ordinais). Para avaliação da consistência interna utilizou-se o coeficiente 

¹-Cronbach. Resultados: Foram entrevistadas 79 puérperas na etapa de teste e 37 

no reteste (perda=53,2%). A maioria das entrevistadas eram jovens (20-29 anos), 

com ensino fundamental completo e se declararam pardas ou pretas. Além disso, 

51,9% relataram já ter visitado um BLH e 20,4% das mulheres 

com mais de um filho disseram já ter doado seu leite. As 

medidas de concordância foram quase perfeitas para 5,7% 

das variáveis, 7,6% foram substanciais e 17,0% moderadas. O 

-Cronbach do questionário foi de 0,79 (alta consistência), sendo que as dimensões 

“aprendizado”, “doação” e “percepção” apresentaram melhor consistência 

(=0,70, 0,90 e 0,78 respectivamente), e as dimensões “contemplação” e “jornada” 

possuíam baixa consistência (=-0,05 e 0,39 respectivamente). Conclusão: As 

propriedades psicométricas do questionário revelam boa consistência interna 

e reprodutibilidade (confiabilidade) razoável, pois algumas respostas podem 

mudar com o tempo (puérperas podem receber novas informações após alta 

hospitalar). Recomenda-se a aplicação desse questionário em maternidades para 

avaliar sistematicamente o processo de doação para os BLH.

PALAVRAS-CHAVE: Bancos de leite humano; Psicometria; Aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Com baixo estoque, saúde inicia campanha para 

coleta de leite materno [Internet]. Folha de São Paulo. 2015 mai 20 [acesso em 2016 

set 07]. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2015/05/1631422-

com-baixo-estoque-saude-inicia-campanha-para-coleta-de-leite-materno.shtml. 

Maia PRS, Almeida JAG, Novak FR, Silva, DA. Rede Nacional de Bancos de Leite 

Humano: gênese e evolução. Rev Bras Saúde Mater Infant. 2006;6(3):285-92. 

Rede Nacional de Bancos de Leite Humano do Brasil: Tecnologia para exportar 

[editorial]. J Pediatr. 2002;78(3):183-84. 

Sim J, Wright CC. The Kappa statistic in reliability studies: use, interpretation and 

sample size requirements. Phys Ther 2005;85(3):257-68. 

Cronbach LJ. Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometri 

1951;16(3):297-334. 
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CDO30 - CONHECIMENTO DE GESTORES DE EMPRESAS PÚBLICAS E PRIVADAS 

SOBRE AS SALAS DE APOIO À AMAMENTAÇÃO COM VISTAS À IMPLANTAÇÃO: 

DISSERTAÇÃO DE MESTRADO EM ENFERMAGEM

Fernandes VMB 1; Santos EKA 2; 

1 - Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL); 2 - UNIVERSIDADE FEDERAL 

DE SANTA CATARINA (UFSC); 

Pesquisa qualitativa, tipo exploratório-descritiva, que objetivou identificar o 

conhecimento de gestores de empresas públicas e privadas da região da Grande 

Florianópolis, Santa Catarina, acerca das salas de apoio à amamentação, com 

vistas à sua implantação. A coleta de dados ocorreu em 2015 e participaram 20 

gestores. Na interpretação dos dados utilizou-se Análise de Conteúdo do tipo 

categorial temática de Laurence Bardin e o software Atlas.ti para auxiliar na 

organização dos dados. A pesquisa bibliográfica refere-se à revisão integrativa 

de literatura, que identificou a produção científica, em âmbito nacional e 

internacional, acerca da prática do aleitamento materno das trabalhadoras, 

entre 2010 e 2014. Evidenciando os tipos de apoio durante a manutenção da 

amamentação e o ambiente de trabalho amigo da trabalhadora que amamenta. 

Apontando os tipos de apoio à amamentação e revelando o que uma empresa 

deve conter para ser amigo da trabalhadora que amamenta. Na pesquisa de campo 

foi identificada a visão de gestores acerca da implantação das salas de apoio à 

amamentação em empresas públicas e privadas, evidenciando as facilidades e 

as dificuldades que estão relacionados ao custo financeiro da sala, espaço físico, 

funcionalidade, conscientização da importância, responsabilidades, tempo de 

pausa para amamentação, visão dos gestores em relação 

às salas de apoio à amamentação e à existência de política 

escrita de apoio à amamentação. Também identificou os 

tipos de apoio ao aleitamento materno que estão sendo 

realizadas em seus locais de trabalho. Evidenciando as ações positivas e os 

comportamentos prejudiciais referentes ao apoio à amamentação. Para que uma 

cultura em prol da amamentação possa ser implantada, faz-se necessário que 

construa-se uma rede de apoio completa à amamentação dentro dos locais de 

trabalho, sendo primordial que haja esforços dos gestores de todas as empresas, 

além dos esforços dos profissionais de saúde, pesquisadores em saúde, governo 

e legisladores de nosso país.

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho feminino; Aleitamento materno; Políticas Públicas 

de Saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: FERNANDES, Vanessa Martinhago Borges; 

SANTOS, Evanguelia Kotzias Atherino dos. Salas de apoio à amamentação: 

conhecimento de gestores de empresas públicas e privadas com vistas à sua 

implantação. 2015. 188p. Dissertação (Mestrado em Enfermagem) Programa 

de Pós-graduação em Enfermagem, Universidade Federal de Santa Catarina, 

Florianópolis, 2015.
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CDO31 - DETERMINANTES DA INTERRUPÇÃO PRECOCE DO ALEITAMENTO 

MATERNO EXCLUSIVO

Moraes BA 1; Gonçalves AC 1; Peralta JP 2; 

1 - Escola de Enfermagem, Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 2 - Grupo 

Hospitalar Conceição; 

Introdução: a duração do aleitamento materno exclusivo (AME) no Brasil ainda 

está aquém do preconizado. Estudos desta temática apresentam inúmeros fatores 

que contribuem para este cenário. Objetivo: verificar a prevalência do aleitamento 

materno exclusivo e os determinantes associados à sua interrupção em bebês 

com até 30 dias de vida. Método: estudo transversal, realizado no Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre em 2015, com 341 puérperas e seus recém-nascidos que 

retornaram para o reteste da orelhinha. Aplicou-se questionário estruturado às 

mães. Utilizou-se razão de prevalência, análise bivariada e multivariada dos dados. 

O nível de significância adotado foi de 5% (p≤0,05) e as análises foram realizadas 

no programa SPSS versão 18.0. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do HCPA, sob n° 140681. Resultados: a prevalência de AME foi de 79,5%. 

Bebês com 21 ou mais dias de vida (RP: 3,97; IC=1,01 a 15,6; p=0,049), bebês que 

receberam complemento lácteo no hospital (RP: 2,04; IC=1,07 a 3,92; p=0,031), 

mulheres com dificuldade na amamentação pós-alta hospitalar (RP: 2,64; IC=1,12 a 

6,21; p=0,026) e aquelas com cor da pele não-branca (RP: 2,58; IC=1,18 a 5,62; p= 

0,018) aumentaram a prevalência de interrupção do AME. Conclusão: os fatores 

associados à interrupção do AME em bebês com até 30 dias de vida direcionam 

para a necessidade de apoio consistente à mãe e bebê frente às dificuldades na 

amamentação, evitando-se o uso de complementos lácteos 

ainda enquanto internados. Percebe-se a necessidade de 

ações mais efetivas dos profissionais de saúde da atenção 

básica em prol do aleitamento materno.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Desmame; Prevalência

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Dashti M, Scott J, Edwards C, Al-Sughayer 

M. Predictors of Breastfeeding Duration among Women in Kuwait: Results of a 

Prospective Cohort Study. Nutrients 2014 Feb;6(2):711–728.
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CDO32 - DEZ PASSOS PARA O SUCESSO NO ALEITAMENTO MATERNO: 

INFLUÊNCIA NA CONTINUIDADE DA AMAMENTAÇÃO

Ribeiro PL 1; Cherubim DO 1; Rechia FPNS 1; Paula CC 1; 

1 - UFSM; 

Introdução: A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) surgiu em 1992 no 

Brasil, como uma estratégia de promoção, proteção e apoio ao Aleitamento 

Materno (AM), e preconiza os Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno. 

Objetivo: Avaliar as evidências científicas publicadas no Brasil, acerca da influência 

dos 10 passos para o Sucesso do AM na continuidade da amamentação. Método: 

Revisão integrativa da literatura realizada nas bases de dados LILACS, SCOPUS e 

PUBMED, em março de 2016, sendo a questão norteadora: “Quais as evidências de 

que os Dez Passos para o Sucesso influenciam na continuidade da amamentação?”, 

totalizando 492 estudos. Após a leitura criteriosa, foram selecionados 19 estudos 

para compor o corpus da pesquisa. Resultados: Evidenciou-se que a normatização 

da assistência interfere positivamente na continuidade da amamentação. Treinar 

a equipe aumenta a prevalência de aleitamento materno exclusivo (AME) até o 

sexto mês de vida. Orientar sobre as vantagens e o manejo da lactação protege 

contra mastites, aleitamento misto e desmame precoce, inclusive no retorno 

materno ao trabalho. Aqueles que receberam auxílio no AM na primeira meia 

hora após o parto estiveram mais propensos a mantê-lo no domicílio. A oferta de 

outro alimento além do leite materno interfere no estabelecimento e manutenção 

da amamentação, assim como ofertar bicos artificiais ou chupetas. Conclusões: 

Conclui-se que os passos da política estão interligados e associados, dificultando 

sua avaliação quando considerados de forma separada. 

As mudanças nas práticas hospitalares preconizadas pela 

política são fatores que contribuem para o AME e diminuem 

o desmame precoce. Denota-se que os Dez passos 

influenciam na continuidade da amamentação, sendo importante a ampliação da 

cobertura nacional de IHAC.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Política Pública de Saúde. ; Promoção 

da Saúde.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas. Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança. Brasília: Ministério da Saúde. 2011.
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CDO35 - EFEITO DA DURAÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO NA ATIVIDADE 

ELETROMIOGRÁFICA DA MUSCULATURA ENVOLVIDA NA MASTIGAÇÃO EM 

CRIANÇAS COM DENTIÇÃO DECÍDUA

Pires SC 1; Gomes E 2; Giugliani ERJ 1; 

1 - HCPA-UFRGS; 2 - UFRGS; 

Introdução: No aleitamento materno (AM) os músculos masseteres são 

estimulados, preparando-os para a posterior função mastigatória. Não existem 

estudos que verifiquem o efeito da duração do AM em crianças com dentição 

decídua completa utilizando a eletromiografia de superfície para avaliação da 

mastigação. 

Objetivo: investigar a associação entre duração do AM e atividade eletromiográfica 

de músculos masseteres e suprahióideos na mastigação de alimentos de diferentes 

consistências em crianças com dentição decídua completa. 

Métodos: Estudo transversal aninhado a uma coorte contemporânea envolvendo 

143 crianças nascidas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Informações 

sociodemográficas e do AM foram obtidas do nascimento até os 6 meses, 

prospectivamente. Após, dados sobre alimentação complementar e hábitos de 

sucção foram coletados retrospectivamente quando as crianças tinham entre 3 e 

5 anos de idade, época em que foi realizada a avaliação da atividade elétrica da 

musculatura de masseteres e suprahióideos com três alimentos com consistências 

diferentes. A associação entre duração do AM e atividade eletromiográfica dos 

músculos avaliados foi testada por meio do teste t de Student independente e 

pareado. 

Resultados: A atividade de masseteres foi significativamente 

mais elevada no grupo de crianças amamentadas por 12 

meses ou mais para os alimentos de maior consistência 

(pão de queijo e biscoito tipo grissini). Já para o alimento 

mais macio (banana), não houve diferença estatisticamente significativa entre a 

atividade de masseteres e suprahióideos durante a mastigação e, independente 

do tempo de AM, a atividade suprahióideos foi significativamente mais elevada 

(p<0,001). 

Conclusão: Houve maior atividade de masseteres na mastigação de alimentos 

mais consistentes para as crianças que receberam AM por maior período, 

mostrando que o AM favorece a ativação dessa musculatura para a adequada 

função mastigatória, dando a continuidade para o adequado crescimento e 

desenvolvimento orofacial de crianças. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; mastigação; eletromiografia

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Gomes CF, Thomson Z, Cardoso JR. Utilization 

of surface electromyography during the feeding of term and preterm infants: a 

literature review. Developmental Medicine & Child Neurology. 2009,51:936-42. 

Peres KG, Cascaes AM, Nascimento GG, Victora CG. Effect of breastfeedind 

on maloccusions: a systematic rewiew and meta-analysis. Acta Paediatrica. 

2015,104:54-61. 

Benjamin J. D, Reverend L, Lisa R, Loret E, Loret C. Anatomical, functional, 

physiological and behavioural aspects of the development of mastication in early 

childhood. British Journal of Nutrition. 2014, 111:403-14. 
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CDO36 - EVOLUÇÃO DO GRAU DE CUMPRIMENTO DOS CRITÉRIOS 

PRECONIZADOS PELA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA NO BRASIL

CRUZ, Neide M.S 1; SILVA, OLO 2; ARAUJO RG. 1; MONTEIRO, FR 1; REA MF 3; 

1 - Ministério da Saúde; 2 - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; 3 - IBFAN; 

Introdução: A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) está entre as 

estratégias mais efetivas para a promoção e apoio à amamentação, sabendo-se 

que sua efetividade é proporcional ao cumprimento dos critérios preconizados. 

Objetivos: descrever e analisar o cumprimento dos critérios da IHAC no Brasil 

em 2015 em comparação com anos anteriores. Metodologia: Foram analisados os 

dados de Hospitais Amigos da Criança (HAC) nos instrumentos de auto-avaliação 

e monitoramento do Sistema “web” (SISAC) e consolidados pelo Ministério da 

Saúde. Resultados: São 326 HAC com uma cobertura de 27% dos nascimentos 

no Brasil; observamos importantes avanços no preenchimento do sistema de 

monitoramento pelos hospitais (de 49% em 2011 para 99% em 2015) e no grau 

médio de cumprimento dos 10 passos (de 56,8% para 86,8% no mesmo período). 

Em 2015, 80,5% dos hospitais cumpriram 8 ou mais passos e 35% cumpriram os 10 

passos, sendo os passos mais cumpridos: Passo 7 – alojamento conjunto -96,4%, 

Passo 9 – não bicos e chupetas -96,7% e Passo 10 –encaminhamento a apoio 

pós-parto 97,7%. Os Estados de Goiás e Rio de Janeiro tiveram maior número de 

HAC cumprindo os 10 passos (64,3%). O cumprimento dos demais critérios de 

habilitação apresentou avanços importantes: a NBCAL passou de 61% em 2011 

para 89% em 2015; de 2014 para 2015 o “Cuidado Amigo da Mulher” passou de 

63% para 75% e o “cuidado RN” de 88% para 89%. Destaca-se aumento do número 

de reavaliações trienais de 29 hospitais em 2013 para 132 

em 2015. Conclusão: os resultados indicam um avanço 

importante no nível de adequação dos hospitais aos critérios 

de habilitação nos últimos anos. Sendo o Brasil o país com o 

maior número de HAC das Américas, esforços devem ser empreendidos para que 

sejam, de fato, efetivos na promoção e apoio a amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: Iniciativa hospital amigo da criançca; aleitamento materno; 

NBCAL

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Organización Panamericana de la Salud. La 

Iniciativa hospital amigo del niño en América Latina y el Caribe: Estado actual, 

retos y oportunidades. Washington, DC: OPS, 2016.
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CDO37 - FATORES ASSOCIADOS À MANUTENÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO 

POR 2 ANOS OU MAIS EM MÃES ADOLESCENTES

Muelbert M 1; Giugliani ERJ 1; 

1 - Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 

Introdução: Os fatores associados ao cumprimento da recomendação de 

amamentação por 2 anos ou mais são pouco explorados na literatura, não havendo 

até o momento estudos abordando essa questão em mães adolescentes. Objetivo: 

Identificar os fatores associados à manutenção do aleitamento materno (AM) por 

2 anos ou mais em mães adolescentes. Métodos: Estudo de coorte aninhado a 

um ensaio clínico randomizado, para avaliar o impacto de uma intervenção pró-

aleitamento materno dirigida a mães adolescentes e avós maternas, quando em 

coabitação. Participaram do estudo mães com idade inferior a 20 anos, residentes 

em Porto Alegre/RS, que deram à luz no Hospital de Clínicas a um recém-

nascido saudável, não gemelar, com peso de nascimento > 2.500 g. Dados sobre 

alimentação da criança foram obtidas durante o primeiro ano de vida e entre 4 e 7 

anos. Fatores associados à amamentação por 2 anos ou mais foram identificados 

em 178 mães e analisados através de regressão hierárquica multivariada de 

Poisson com variância robusta Resultados: 32% das adolescentes amamentaram 

seus filhos por 2 anos ou mais. Mostraram-se associados ao desfecho: idade 

paterna maior ou igual à mediana (22 anos) (Razão de Prevalência Ajustada – RPa 

= 1,646 [IC95% 1,091 – 2,485]), não primiparidade (RPa= 1,735 [1,133 – 2,658]), 

nunca ter oferecido mamadeira ou chupeta à criança (RPa= 1,921 [1,304 – 2,832]) 

e RPa= 2,926 [1,657 – 6,166], respectivamente), e postergar a introdução de água 

na alimentação. A probabilidade de amamentar por 2 anos 

ou mais aumentou em 0,5% por dia sem introdução de água 

(RPa= 1,005 [1,002 – 1,008]). A intervenção não influenciou 

os resultados. Conclusão: Mães adolescentes têm maior 

chance de amamentar por 2 anos ou mais se possuir companheiro mais velho, 

não for primípara, não oferecer mamadeira ou chupeta à criança e se postergar a 

introdução de água na alimentação da criança. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Adolescente; Estudo de coorte

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Martins EJ, Giugliani ERJ. Which women 

breastfeed for 2 years or more? J Pediatr (Rio J). 2012;88(1):67–73. 

WHO. Global Strategy for Infant and Young Child Report. 2003.
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CDO38 - GRUPO TÉCNICO INTERINSTITUCIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO: 

UMA ESTRATÉGIA DE AÇÃO INTERINSTITUCIONAL DE PROMOÇÃO, PROTEÇÃO 

E APOIO AO ALEITAMENTO MATERNO NO ESTA

Salomão MCM 1; Rito RVF 2; Barbosa GP 3; Silva MMC 4; Schiper RK 4; Silva CKRT 

4; 

1 - Coordenação da Área Técnica de Saúde da Mulher, Criança, Adolescente 

e Aleitamento Materno, Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro; 2 - 

Departamento de Nutrição e Dietética, Faculdade de Nutrição da Universidade 

Federal Fluminense; 3 - SES RJ; 4 - Coordenação de Saúde da Mulher, Criança, 

Adolescente e Aleitamento Materno - SES RJ; 

Introdução: no Estado do Rio de Janeiro o trabalho interinstitucional e de parcerias 

em aleitamento materno existe desde a década de 1980. Nessa época, seguindo 

a diretriz do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição, existia na Secretaria 

Estadual de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ), um comitê de aleitamento 

materno onde participavam representantes de várias instituições. Com o advento 

do SUS e da municipalização da saúde, a SES-RJ passou por reformulações e 

precisou repensar seu modelo de atuação junto aos municípios, mas a semente 

do trabalho interinstitucional se manteve. Objetivos: resgatar a história da criação 

do Grupo Técnico Interinstitucional de Aleitamento Materno (GTIAM) no Estado 

do Rio de Janeiro, valorizando a articulação como estratégia de fortalecimento e 

capilaridade das ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. 

Metodologia: análise de registro documental (atas de reuniões, relatórios de 

cursos e avaliações), entrevista com pessoas que vivenciaram o processo e 

registros fotográficos. Resultados: em 1993, foi criado 

o GTIAM, instituído pela Resolução SES nº 837 de 30 de 

março de 1993 e atualizada em 20 de abril de 2015 com 

nº 1153. O GTIAM mantém reuniões mensais ininterruptas, 

compostas por representantes de instituições públicas, de ensino e sociedade 

civil. É responsável pela coordenação, capacitação, implantação, avaliação das 

ações de amamentação (IHAC, IUBAAM, MTA, BLH, Canguru, NBCAL) e promoção 

de atividades e eventos nas nove regiões de saúde do Estado. Conclusão: a 

construção de um grupo forte possibilitou parcerias e trocas favorecendo 

a formação e qualificação dos profissionais, com capilaridade das ações de 

aleitamento materno para as diversas regiões e municípios, de forma que, mesmo 

frente aos maiores desafios, o trabalho se manteve ativo. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; interinstitucional; regionalização

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referências: Resolução SES nº 1153, atas de 

reuniões e relatórios.
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CDO39 - HISTÓRICO DA IMPLANTAÇÃO DA ESTRATÉGIA MULHER 

TRABALHADORA QUE AMAMENTA NO BRASIL

SOUZA, CB 1; MONTEIRO, FR 1; ARAUJO, RG 1; VENANCIO, SI 2; CAVALCANTE-

SILVA, RPGV 3; 

1 - Coordenação-Geral de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério 

da Saúde; 2 - Instituto de Saúde SES-SP, Programas de Pós-Graduação em 

Nutrição em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da USP e de Mestrado 

Profissional em Saúde Coletiva do Instituto de Saúde e Coordenação-Geral de 

Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Mi; 3 - Universidade Federal do 

Paraná; 

Introdução: A amamentação e sua continuidade são importantes para a 

saúde da mãe e do bebê (1, 2). No Brasil, a inserção da mulher no mercado de 

trabalho vem aumentando (3). O emprego materno pode diminuir a duração da 

amamentação e dificultar a sua continuidade (4, 5). Desta forma, o Ministério 

da Saúde (MS), em parceria com a Sociedade Brasileira de Pediatria, lançou a 

Estratégia Mulher Trabalhadora que Amamenta (MTA) para garantir o direito 

da criança à amamentação e sua manutenção após a mãe retornar ao trabalho, 

baseada em três eixos: a) ampliação da licença maternidade para 180 dias; b) 

creche no local de trabalho e, c) implantação de salas de apoio à amamentação. 

Objetivo: Descrever a implantação da estratégia MTA no Brasil. Métodos: Análise 

documental e do Sistema de Monitoramento da estratégia MTA. Resultados: Em 

2010, o MS e ANVISA lançaram a Nota Técnica Conjunta que regulamenta as salas 

de apoio à amamentação. Em 2011, iniciaram-se as oficinas de formação de tutores 

para sensibilização de gestores de instituições públicas 

e privadas. Em 2012 foi lançada nova fase da oficina com 

metodologias ativas. Em 2013 foram certificadas primeiras 

salas de apoio à amamentação, foi realizado o I Encontro 

Nacional da Estratégia e lançado o seu Sistema de Monitoramento. Desde 2014 

estão sendo realizadas visitas técnicas aos estados para apoiar a continuidade da 

implementação da MTA. Até agosto de 2016 foram realizadas 29 oficinas com a 

formação de 671 tutores em 23 estados e das 214 salas cadastradas no sistema, 

166 salas de apoio à amamentação foram certificadas pelo MS. Houve aumento 

de mais de 500% nas certificações das salas de apoio à amamentação nesse 

período. Conclusão: A estratégia MTA vem se consolidando no País e futuros 

estudos são necessários para avaliar seu impacto.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Mulher Trabalhadora; Salas de apoio à 

amamentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Bai YK, Gaits, SI, Wunderlich SM. Workplace 

Lactation Support by NewJersey Employers following US Reasonable Break Time 

for Nursing Mothers Law. Journal of Human Lactation, 2015, Vol. 31(1) 76–80 

2. Wyatt SN. Challenges of the working breastfeeding mother. Workplace 

solutions. AAOHN J 2002; 50: 61–66. 

3. Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estatísticas de Gênero. 

Uma análise dos resultados do Censo Demográfico 2010. IBGE: Rio de Janeiro, 

2014 

4. Tsa S-Y. Impact of a Breastfeeding-Friendly Workplace on an Employed Mother’s 

Intention to Continue Breastfeeding After Returning to Work. Breastfeeding 

medicine 2013, Vol. 8, N 2, 210-216 

5. SOUZA, CB. Droit d’allaitement sur le lieu de travail: peu adapté, peu pratiqué. 

La santé de l’homme, 2010. 20 ago. Vol. 408, 30 - 31
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CDO40 - IMPACTO DA INTRODUÇÃO DE FÓRMULA INFANTIL, LEITE DE VACA 

E MINGAU NO TEMPO DE ALEITAMENTO MATERNO TOTAL

Mendes SC 1; Vianna RPT 1; 

1 - Universidade Federal da Paraíba; 

A substituição total do leite precocemente, interfere na absorção de nutrientes 

fundamentais presentes no leite materno, e está relacionada ao crescimento 

inadequado e aumento do consumo energético de 15-20%, além de maior 

ocorrência de doenças crônicas não -transmissíveis na idade adulta¹. O objetivo foi 

avaliar como a introdução inoportuna de alimentos complementares poderia afetar 

o tempo de aleitamento materno total (AMT) numa coorte de recém-nascidos 

acompanhados até o segundo ano de vida, recrutados na internação para parto 

em duas maternidades públicas de João Pessoa-PB. Os alimentos complementares 

foram: água, chá, leite de vaca, fórmula infantil, comida da família e refrigerante. As 

mães foram divididas em dois grupos, com e sem a introdução dos alimentos, e foi 

feita a análise de sobrevivência dos grupos e comparados pelo teste de log rank. 

A mediana do tempo de AMT das mães que haviam introduzido fórmula infantil foi 

de 7,0 meses (IC 95%: 3,2 – 10,8) em contrapartida, aquelas que não introduziram 

tiveram ao final do estudo tempo mediano de AMT de 20,0 meses (IC 95%: 15,8 

– 24,2). As mães que introduziram mingau tiveram como mediana do tempo de 

AMT 8,0 meses (IC 95%: 5,1-1,9), já aquelas que não introduziram mingau tiveram 

a mediana de 18,0 meses (IC 95%: 13,9-22,0). O tempo mediano de AMT também 

foi de 8,0 meses para mães que introduziram leite, tendo como mediana do tempo 

de AMT 19,0 meses (IC 95%:14,9 – 23,1) entre aquelas que não haviam introduzido 

este alimento. Observa-se desta forma uma grande redução 

no tempo de AMT. Esses resultados não foram encontrados 

quando avaliados os outros alimentos complementares, 

podendo-se inferir que a introdução de produtos lácteos/

fontes de leite levam à interrupção do aleitamento materno complementar, como 

se não houvesse mais necessidade de realizar o aleitamento, pois a criança já 

estaria consumindo leite por meio destes alimentos. 

PALAVRAS-CHAVE: Introdução Alimentar; Fórmula Infantil; Aleitamento materno

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Lack G, Khakoo GA. Introdution of solid to 

the infant diet. Arch Dis Child. 2004; 89:295.
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CDO41 - IMPLANTAÇÃO DA INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA PARA 

UNIDADES NEONATAIS (IHAC-NEO) – RELATO DE EXPERIÊNCIA

Sousa, MI 1; Balaminut T 1; Fonseca LMM 1; Scochi CGS 1; Leite AM 1; 

1 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP; 

Apesar da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) melhorar significativamente 

o apoio ao aleitamento materno exclusivo (AME), esta estratégia não atende as 

necessidades e complexidades do processo de amamentar prematuros e bebês 

criticamente doentes. Pesquisadores expandiram a IHAC adaptando os Dez 

Passos para o Sucesso do AME e considerando o contexto das unidades neonatais, 

emergindo assim a IHAC-Neo1. O estudo relata a experiência da implantação da 

IHAC-Neo em uma unidade neonatal de um hospital do interior paulista, embasada 

na Knowledge Translation2(KT), norteada pelo modelo teórico PARIHS (Promoting 

Action on Research Implementation in Health Services)3 e a estratégia EPIC 

(Evidence-Based Practice Identification & Change)4. A implementação ocorreu 

em 16 meses e duas fases: 1-Fase de Preparação (formação voluntária do Conselho 

de Pesquisa e Prática, o qual estabeleceu consensos sobre mudanças na prática, 

baseado nos dados atuais da unidade e evidências cientificas; e coleta destes 

dados basais); 2- Fase de Identificação e Implementação (conselho identificava 

e elaborava mudanças da prática, implantava-as utilizando estratégias da KT, 

selecionadas em ciclos rápidos baseados no PDCA (Planejar, Executar, Verificar 

e Atuar corretivamente)5. Foram realizados 4 ciclos, sendo dois a três passos 

por ciclo. Todos os passos foram implantados, alguns com adesão maior da 

equipe. Houve dificuldades na participação da equipe médica nos conselhos, 

na articulação com setores de maior governabilidade, na 

comunicação entre as diferentes categorias profissionais 

atuantes nas unidades e na implementação de protocolo 

sobre não ingestão precoce de leite cru aos prematuros 

devido citomegalovírus. A implementação da IHAC-Neo tem a finalidade de 

minimizar os desafios de amamentar um prematuro e constitui uma estratégia 

inovadora e promissora no contexto desta unidade neonatal. A estratégia de 

implementação guiada pela KT permitiu a mudança horizontal e não impositiva 

das práticas assistenciais, apesar da complexidade e dificuldade de mudança de 

comportamento dos profissionais de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: prematuro; aleitamento materno; unidade neonatal

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1-Nyqvist, KH, et al. Expansion of the baby-

friendly hospital initiative ten steps to successful breastfeeding into neonatal 

intensive care: expert group recommendations. J.H.L; v.29, n.3, p.300-309, 2013. 

2-CIRH. More about knowledge translation. Canada: CIHR; 2011. http://www.cihr-

irsc.gc.ca/e/39033.html. Acesso: 05 de abril de 2015. 

3-Rycroft-Malone J; et al. The role of evidence, context, and facilitation in an 

implementation trial: implications for the development of the PARIHS framework. 

Implementation Science 2013,8:28 

4-Lee SK, et al. Improving the quality of care for infants: a cluster randomized 

controlled trial. C.M.A.J. v.81, n8, p.469-476, 2009. 

5-Brasil, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Atenção Básica. A melhoria contínua da qualidade na atenção primária à saúde: 

conceitos, métodos e diretrizes – Brasília: M.S,2010. 140 p 



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

534

CDO42 - IMPLANTAÇÃO DE SALAS DE APOIO À AMAMENTAÇÃO NOS 

BERÇÁRIOS MUNICIPAIS DE MARÍLIA-SP

DOMINGUES SMO 1; NASCIMENTO EN 2; 

1 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE DE MARÍLIA; 2 - SECRETARIA MUNICIPAL 

DE MARILIA; 

Atualmente muitas mães trabalham para complementar a renda da família e, 

com o término da licença-maternidade aos quatro ou seis meses, precisam 

retornar aos seus afazeres1. Considerando a importância do aleitamento materno 

para o desenvolvimento físico e mental das crianças, o Ministério da Saúde e a 

Organização Mundial de Saúde recomendam o aleitamento materno exclusivo 

até os seis meses de vida e o complementado até dois anos ou mais2-3. Mas, 

como dar de mamar e ao mesmo tempo trabalhar fora de casa? A Portaria MS 

n° 321/1988 prevê espaços de amamentação na instalação e funcionamento das 

creches de todo o território nacional para que a mulher possa oferecer o seu leite 

e/ou retirá-lo e armazená-lo para ser oferecido posteriormente. Mesmo tendo 

decorrido mais de duas décadas, não havia informações no país a respeito da 

implantação de salas de amamentação nos espaços escolares. Assim, o objetivo 

desse trabalho é apresentar uma experiência pioneira sobre a implantação de salas 

de apoio à amamentação nos berçários do município de Marília-SP. Foi realizada 

uma parceria entre as Secretarias Municipais da Saúde e da Educação e com o 

Curso de Fonoaudiologia da UNESP. Atualmente já foram implantadas quatro 

salas de amamentação devidamente equipadas e com ventilação e iluminação 

adequadas, sendo prevista a instalação nos novos berçários. Os funcionários 

dos berçários também participaram da Capacitação 

“Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil” que teve como 

objetivo reforçar e incentivar a promoção do aleitamento 

materno e da alimentação saudável. Atualmente as salas 

de amamentação se apresentam como um ambiente confortável e tranquilo, 

permitindo a adequada acomodação e privacidade da nutriz, sem interrupções 

e interferências externas. Essa experiência garante o direito às mães de ofertar 

o leite materno aos seus filhos diariamente, sendo um exemplo que pode ser 

reproduzido em outros municípios e países.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; berçarios; salas de amamentação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. Cartilha 

para a mãe trabalhadora que amamenta. Brasília: Ministério da Saúde, 2010. 

2 Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil aleitamento materno e 

alimentação complementar. Brasília: Ministério da Saúde, 2009. 

3 Organização Mundial de Saúde. Indicadores para evaluar las practicas de 

lactancia materna. Genebra; 1991. (OMS/CED/SER/ 91.14). 

4 Brasil. Ministério da Saúde. Guia para implantação de salas de apoio à 

amamentação para a mulher trabalhadora. Brasília: Ministério da Saúde, 2015.
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CDO43 - INDICADORES OBSTETRICOS E NEONATAIS: UMA FERRAMENTA DE 

GESTÃO PARA A QUALIDADE DA ATENÇÃO AO PARTO E NASCIMENTO.

ASSONI, M.A.S. 1; AMARAL, A.C.B. 2; LEITE, J.S. 3; GARCIA, C.M.F. 4; BORGES, L.F. 

5; 

1 - HOSPITAL E MATERNIDADE AMADOR AGUIAR; 2 - UNIVERSIDADE SÃO 

CAETANO DO SUL; 3 - UNIVERSIDADE CRUZEIRO DO SUL; 4 - UNIVERSIDADE 

ANHANGUERA; 5 - HOSPITAL MATERNIDADE AMADOR AGUIAR; 

No Brasil, a qualidade de atenção obstétrica continua a ser um ponto crítico da 

assistência à saúde da mulher. Apesar da melhoria dos indicadores persistem 

questões como a crescente medicalização a crescente medicalização, a utilização 

inadequada de tecnologias do parto e aumento progressivo das taxas de 

cesáreas. A fim de reverter esta situação iniciativas foram implementadas pelo 

ministério da saúde e entidade de classes para melhorar processo de nascimento 

no Brasil. O objetivo deste trabalho é descrever as práticas obstétricas utilizadas 

no processo de nascimento e os resultados maternos e perinatais do centro de 

parto normal do município de Osasco. Os resultados encontrados apontam que 

90% dos partos foram realizados por enfermeiros obstetras, 95% das parturientes 

foram beneficiadas com métodos não farmacológicos para o alivio da dor, 92% 

dos recém-nascidos receberam aleitamento materno e contato pele a pele 

precoce na primeira hora de vida, 92% dos partos foram feitos com a presença 

de acompanhantes ativos, 99% dos recém-nascidos tiveram vitalidade e 72% 

dos nascimentos aconteceram de modo natural1,2. Os resultados encontrados 

apontaram qualificação à assistência ao parto e nascimento oferecido às 

parturientes da instituição. Os indicadores obstétricos 

encontrados reforçaram a utilização permanente das boas 

práticas para a assistência segura3. 

PALAVRAS-CHAVE: ASSISTÊNCIA AO PARTO; INDICADORES OBSTÉTRICOS; 

ASSISTÊNCIA QUALIFICADA

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Labbok MH. Aleitamento materno e a 

iniciativa Hospital Amigo da Criança: mais importante e com mais evidências do 

que nunca. J Pedriatr (Rio J). 2007;83(2):99-101. 

2. Victora CG, Smith PG, Vaughan JP, Nobre LC, Lombardi C, Teixeira AM, et al, 

Evidence for protection by breast-feeding against infant deaths from infectious 

diseases in Brasil. Lancet. 1987;2:319-22. 

3. Caminha MFC, et al. Aleitamento materno exclusivo entre os profissionais de 

um programa saúde da família. Ciencia & Saúde Coletiva, 16 (4):2245-2250, 2011. 
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CDO44 - INFLUÊNCIA DA AMAMENTAÇÃO NA PREVENÇÃO DE MORDIDA 

ABERTA ANTERIOR EM CRIANÇAS COM DENTIÇÃO DECÍDUA COMPLETA

Deus VF 1; Silva FC 1; Gomes E 1; Giugliani ERJ 1; 

1 - Universidade Federal do Rio Grane do Sul (UFRGS); 

Introdução: Recente revisão sistemática e metanálise revelou que a má oclusão 

é mais comum em crianças não amamentadas ou amamentadas por pouco 

tempo. No entanto, não houve consenso, pois alguns estudos não confirmaram 

a associação entre amamentação e ocorrência de mordida aberta anterior. 

Objetivos: Verificar a associação entre duração do aleitamento materno (AM) 

e ocorrência de mordida aberta anterior em crianças com dentição decídua 

completa. Métodos: Estudo transversal aninhado a uma coorte contemporânea, 

em que foram acompanhadas 153 crianças com peso de nascimento > 2.500 g, 

desde o nascimento até a idade de 3 a 5 anos, nascidas no Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre, RS. O desfecho do estudo, ou seja, presença de mordida aberta 

anterior, foi avaliado quando as crianças tinham entre 3 e 5 anos de idade por uma 

cirurgiã-dentista, por meio de avaliação clínica odontológica e entrevista com as 

mães para obtenção de informações relativas à duração do AM e hábitos orais 

da criança. Essas informações também foram obtidas prospectivamente aos 7, 

30, 60, 120 e 180 dias de vida das crianças. Utilizou-se regressão de Poisson para 

testar a associação entre duração do AM, em meses, e ocorrência de mordida 

aberta anterior, ajustada para uso de mamadeira e chupeta e sucção digital. 

Resultados: Mordida aberta anterior apresentou associação inversa com a duração 

do AM, independentemente do uso de outras formas de sucção. Para cada mês de 

amamentação a chance dessa condição diminuía 2% (Razão 

de Prevalência Ajustada - RPa = 0,98; IC95%: 0,96-1,00). O 

uso de chupeta associou-se positivamente com a ocorrência 

de mordida aberta anterior (RPa=5,63; IC95%: 1,95-16,3) 

Conclusão: O AM previne o aparecimento de mordida aberta anterior, com efeito 

dose-resposta, ou seja, quanto maior a duração do AM, maior a proteção contra 

essa má oclusão dentária.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Mordida Aberta; Oclusão Dentária

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Peres KG, Barros AJD, Peres MA, Victora CG. 

Effects of breastfeeding and sucking habits on malocclusion in a birth cohort 

study. Rev Saúde Pública 2007; 41(3):343-50. 

2. Peres KG, Cascaes AM, Nascimento GC, Victora CG. Effect of breastfeeding on 

malocclusions: a systematic review and meta-analysis. Acta Paediatrica 2015; 104 

Suppl 467:54-61. 

3.Moimaz SAS, Garbin AJI, Lima AMC, Lolli LF, Saliba O, Garbin CAS. Longitudinal 

study of habits leading to malocclusion development in childhood. BMC Oral 

Health 2014; 14:96.
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CDO45 - INFLUÊNCIA DO PAI NO PROCESSO DE ALEITAMENTO MATERNO

Teixeira MA 1; Brito RS 2; Luz RT 1; Ribeiro VM 3; 

1 - Departamento de Saúde II da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.; 

2 - Unidade de Saúde da Família Ildefonso Guedes Araújo; 3 - Departamento de 

Saúde II da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia .; 

Introdução. A amamentação favorece vínculo, afeto, proteção e nutrição 

para a criança, sendo a mais delicada, econômica e infalível intervenção para 

a diminuição da morbimortalidade infantil1. Entretanto, para que seja bem-

sucedida é necessário amparo à mulher/nutriz pelos profissionais da saúde, 

familiares e comunidade2. Destarte, a preparação do homem para a paternidade 

e amamentação é primordial para aprimorar a sua cooperação à esposa/

companheira durante a amamentação3, visto que, “a vivência do pai acerca do 

aleitamento materno é permeada por sentimentos paradoxais. Sentem-se felizes e 

querem apoiar, simultaneamente sentem-se frustrados e excluídos”4:5. Objetivos. 

Compreender a influência do pai no processo de amamentação, apreender os 

significados da amamentação para os pais, descrever como se dá a participação 

do pai na amamentação e discutir a importância da participação do pai no 

processo de amamentação. Métodos. Pesquisa qualitativa, descritiva, exploratória 

e intervencionista, realizada em Jequié, Bahia, Brasil numa unidade de alojamento 

conjunto de uma instituição filantrópica com 14 pais. A entrevista semiestruturada 

foi utilizada como técnica de coleta de dados, os quais foram analisados a partir 

da análise de conteúdo temática5. Resultados. Constatou-se que a maioria dos 

pais se mostrou interessado e comprometido em auxiliar a companheira/esposa 

durante o processo de amamentação, colocando-se à 

disposição para ajudá-la nas tarefas domésticas, cuidando 

dos filhos, dando amor e carinho, estando próximos e 

motivando-a a amamentar. No entanto, seus conhecimentos 

sobre a amamentação estão centrados na saúde criança e este como um ato 

nobre da mãe. Conclusão. Faz-se necessário que a(o) enfermeira(o) inclua os 

pais nas atividades de educação em saúde durante o pré-natal e puerpério para 

que possam ampliar seus conhecimentos sobre amamentação e, assim, poder 

compreender/decidir/ajudar sua companheira/esposa de forma eficaz e eficiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Amamentação; Pai; Enfermagem

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Joventino ES, Dodt RCM, Araujo TL, Cardoso 

MVLML, Silva VM, Ximenes LB. Tecnologias de enfermagem para promoção do 

aleitamento materno: revisão integrativa da literatura. Rev Gaúcha Enferm., Porto 

Alegre (RS) 2011 mar;32(1):176-84. 

2. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento 

de Atenção Básica. Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e 

alimentação complementar/Ministério da Saúde - Secretaria de Atenção à Saúde, 

Departamento de Atenção Básica. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 

2015. 

3. Piazzalunga CRC, Lamounier JA. A paternidade e sua influência no aleitamento 

materno. Pediatria (São Paulo) [Internet] 2009. 

4. Silva BT, Santiago LBS, Lamonier JA. Apoio paterno ao aleitamento materno: 

uma revisão integrativa. Rev Paul Pediatr 2012;30(1):122-30. 

5. Bardin L. Análise de conteúdo. 70 ed. São Paulo: Almeida Brasil, 2011.
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CDO46 - INFLUÊNCIA DO USO DE CHUPETA SOBRE A INTERRUPÇÃO DA 

AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA: META-ANÁLISE E META-REGRESSÃO

Buccini GS 1; Perez-Escamilla R 2; Paulino LM 3; Araújo CL 4; Venancio SI 5; 

1 - Faculdade de Saúde Pública; 2 - Yale University; 3 - Instituto de Saúde ; 4 - 

Instituto de Saude ; 5 - Instituto de Saúde; 

Introdução: Os benefícios do aleitamento materno exclusivo (AME) a curto e 

longo prazo para a saúde da criança estão bem documentados. Promover o AME 

é um dos desafios mundiais para reduzir a mortalidade infantil e garantir a saúde 

e qualidade de vida; portanto, identificar fatores de risco para interrupção do AME 

que sejam passíveis de modificação é um desafio. Objetivo: Analisar a influência 

do uso da chupeta sobre a interrupção do AME antes do 6º mês de vida. Métodos: 

Trata-se de uma revisão sistemática com metanálise. As busca foram realizadas 

nas bases de dados CINAHL, Scopus, Web of Science, Lilacs e MEDLINE; sem 

delimitação de idioma ou período de publicação, resultando em 1866 publicações 

(protocolo PROSPERO CRD42014014527). Essas foram revisadas por pares 

a partir de critérios de inclusão e exclusão predeterminados resultando em 46 

estudos: dois ensaios clínicos (ECR), 20 longitudinal e 24 estudos transversais. 

Foram realizadas meta-análise e meta-regressão explorando a heterogeneidade 

metodológica. Resultados: O efeito combinado da associação entre uso de chupeta 

e interrupção do AME foi de OR 2,48 (IC95%= 2,16-2,85). A heterogeneidade foi 

explicada pelo desenho do estudo (40,2%), seguido por diferenças na medição 

e categorização do uso de chupeta, qualidade metodológica dos estudos e 

do contexto socioeconômico. Dois ECR com limitações na validade externa 

encontraram uma associação nula, enquanto estudos 

observacionais, incluindo estudos de coorte prospectivos 

encontraram uma associação consistente entre o uso de 

chupeta e risco de interrupção do AME (OR = 2,28; IC95% 

= 1,78-2,93). Conclusão: A evidência dos estudos observacionais aponta que uso 

da chupeta é um fator associado à interrupção do AME, no entanto a magnitude 

dessa associação pode estar superestimada devido aos aspectos metodológicos 

identificados. Futuros estudos que levem em conta as fontes de heterogeneidade 

evidenciados nesta meta-análise são necessários para esclarecer essa relação.

PALAVRAS-CHAVE: Chupeta; Amamentação Exclusiva; Meta-análise
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CDO47 - INTERVENÇÃO EDUCATIVA SOBRE A PROMOÇÃO COMERCIAL DE 

PRODUTOS QUE COMPETEM COM O ALEITAMENTO MATERNO EM DROGARIAS 

DE NITERÓI – RIO DE JANEIRO

Rodrigues GPN 1; Rito RVVF 1; Sally EOF 2; 

1 - Faculdade de Nutrição Emília de Jesus Ferreiro- UFF; 2 - Faculdade de Nutrição 

da Universidade Federal Fluminense; 

Introdução: a Lei Federal 11.265/2006 tem como finalidade controlar a publicidade 

e a comercialização dos alimentos e produtos para lactentes e crianças de 1ª 

Infância e também de produtos de puericultura. A avaliação do cumprimento dessa 

lei é relevante, pois a promoção comercial indevida interfere negativamente na 

prática da amamentação, que continua aquém da preconizada pela Organização 

Mundial da Saúde. Objetivo: desenvolver e testar ação educativa junto às 

drogarias que descumpriam a NBCAL com vistas à mudança de comportamento 

por parte dos estabelecimentos visitados. Método: pesquisa de intervenção 

realizada no município de Niterói, em amostra de conveniência de 10 drogarias 

que apresentavam irregularidades. Na 1ª visita foi realizada ação educativa com 

gerente comercial com apoio de álbum seriado e folder. Na 2ª visita, as drogarias 

foram reavaliadas 1 mês depois. Resultados: Houve promoção comercial incorreta 

para fórmula infantil para lactentes e de seguimento para lactentes, alimento de 

transição ou apropriado para crianças de primeira infância. Também se observou 

alta frequência de irregularidades na promoção de leite em pó e compostos 

lácteos. Apenas uma drogaria realizava promoção comercial de chupetas. Na 

segunda visita, foram encontradas promoções comerciais irregulares em apenas 

dois estabelecimentos, sendo que em um houve exposição 

especial de chupetas e promoção comercial de leite em 

pó e papa de frutas e de legumes, sem a advertência do 

Ministério da Saúde. Na outra drogaria, houve exposição 

especial de leite em pó sem a advertência do Ministério da Saúde. Conclusão: 

confirmou-se a necessidade de medidas educativas junto às drogarias pela fácil 

acessibilidade da população adquirir os produtos considerados “substitutos” do 

leite materno. A ação permitiu que gerentes comerciais recebessem orientações 

nunca fornecidas antes e identificassem por conta própria as irregularidades 

de seus estabelecimentos e modificassem essas práticas, contribuindo para a 

proteção da amamentação.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; alimentação infantil; promoção 

comercial

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Akré J. Alimentação infantil: bases fisiológicas. 

2 ed. São Paulo: IBFAN; 1997: 6. 

Araújo MFM, et al. Avanços na norma brasileira de comercialização de alimentos 
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Venâncio SI. Aleitamento materno, aleitamento materno exclusivo, estudo 
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CDO48 - LICENÇA MATERNIDADE DURANTE O TRABALHO MATERNO E SUA 

ASSOCIAÇÃO COM O ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO

Rimes KA 1; Oliveira MIC 2; 

1 - Universidade Federal Fluminense; 2 - Departamento de Epidemiologia e 

Bioestatística, Universidade Federal Fluminense; 

Introdução: O aleitamento materno é recomendado pela Organização Mundial 

da Saúde de forma exclusiva até os seis meses de vida da criança, porém, a 

Consolidação das Leis do Trabalho determina a licença-maternidade por 120 dias. 

Objetivo: Analisar a associação entre o trabalho materno com licença maternidade 

e o aleitamento materno exclusivo (AME). Métodos: Estudo transversal conduzido 

mediante entrevista a uma amostra representativa de mães de crianças menores 

de seis meses, usuárias das nove unidades básicas de saúde do município do Rio de 

Janeiro com Posto de Recebimento de Leite Humano Ordenhado. Características 

sociodemográficas; da assistência à gravidez, ao parto e na atenção básica; hábitos 

maternos; e características do bebê foram estudadas. Razões de prevalência 

ajustadas foram obtidas por regressão de Poisson, segundo modelo conceitual 

hierarquizado, sendo mantidas no modelo final as variáveis que se associaram 

ao desfecho (p ≤ 0,05). Resultados: Foram entrevistadas 429 mães e 50,1% das 

crianças estavam em AME. O trabalho materno com licença-maternidade se 

associou a uma maior prevalência do desfecho (RPa=1,55), bem como a orientação 

em aleitamento materno pela unidade básica (RPa=1,76). Prevalências menores de 

aleitamento materno exclusivo se associaram à cor da pele materna não branca 

(RPa=0,80), à ausência de companheiro (RPa=0,61), à realização de menos de 

seis consultas pré-natais (RPa=0,62), à percepção materna 

negativa da amamentação (RPa=0,42), ao consumo materno 

de bebida alcoólica (RPa=0,68), ao cuidador principal 

da criança não ser a mãe (RPa=0,32), ao uso de chupeta 

(RPa=0,71) e à idade crescente do bebê em meses (RPa=0,70). Conclusão: A 

licença-maternidade contribuiu para a prática do aleitamento materno exclusivo, 

sendo recomendada a sua extensão até os seis meses de vida da criança.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno exclusivo; trabalho materno; estudos 

transversais
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CDO49 - O COPINHO COMO COADJUVANTE DA AMAMAENTAÇÃO EXCLUSIVA

Melo SL 1; Rego MVR 2; Melo FGS 3; Simões ALS 4; Santiago LB 5; Weffort VRS 1; 

1 - Universidade Federal do Triangulo Mineiro; 2 - Universidade Federal de Sergipe; 

3 - Hospital Sírio Libanês; 4 - universidade federal do Triangulo Mineiro; 5 - 

Universidade federal do triangulo Mineiro; 

Introdução. A tecnologia “copinho do bebê Suzana”, deve ser utilizado 

temporariamente, nos casos especiais, como dores, rachaduras, para suporte, 

apoio e estímulo a amamentação, nunca como substituto da mama. Objetivos. 

Descrever uma experiência em que alimentar bebê com copinho possibilitou 

continuidade da amamentação exclusiva. Métodos. Trata-se de um relato de 

experiência individual. Resultados. A criança nasceu de parto vertical humanizado, 

após 40 semanas e cinco dias de gestação; APGAR 10 no primeiro e quinto 

minuto. Colocado no colo da mãe após o nascimento, naturalmente abocanhou 

a mama e sugou. Nesse momento a mãe referiu dores nos mamilos e embora 

desejasse amamentar, com 30 horas do nascimento do filho, já não suportava 

as dores. Suspendeu-se a mamada ao seio por cinco dias, quando a criança foi 

alimentada com colostro por meio do copinho. Vale ressaltar que a pega da 

aréola sempre esteve correta. Aos 12 dias de vida as dores mamilares ficaram 

insuportáveis. Novamente a amamentação foi suspensa e o bebê alimentado 

com copinho por três dias. Os mamilos foram tratados com colostro materno. Ao 

retornar à amamentação, houve sucesso e manutenção da mesma. Na primeira 

consulta pediátrica, a criança estava com bom ganho ponderal. Aos três meses 

a criança permanecia com amamentação exclusiva, ganhou 3510 gramas. Nunca 

usou medicação, desenvolvimentos cognitivo e neuromotor 

adequados. Conclusão. O “copinho do bebê Suzana” foi 

eficaz na manutenção da pega e na amamentação exclusiva 

durante o tratamento dos desconfortos da mãe. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Recém-Nascido; Utensílios de 

Alimentação e Culinária

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Referências: 
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CDO50 - O QUE OS SURDOS QUE SE COMUNICAM POR LIBRAS ENTENDEM DE 

ALEITAMENTO MATERNO

Martinez MO 1; Pinheiro VM 2; Bianconi ML 3; 

1 - Instituto de Bioquímica Médica Leopoldo de Meis, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro; 2 - Instituto Nacional de Educação de Surdos - INES; 3 - Instituto de 

Bioquímica Médica, Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

Aleitamento materno (AM) gera benefícios para o bebê, do ponto de vista 

nutricional1, imunológico2 e psicossocial3, e para a mãe, prevenindo doenças e 

proporcionando rápida recuperação pós-parto1. Contribui para a economia da 

renda familiar pois diminui gastos com fórmulas infantis, mamadeiras e bicos 

artificiais o que, por sua vez, minimiza os impactos deletérios ao meio ambiente4. 

Contudo, a amamentação é influenciada pelo contexto sociocultural específico de 

cada sociedade e tempo histórico. Crenças e mitos, insegurança e desinformação, 

podem interferir diretamente no AM5. No Brasil, apesar do crescimento das taxas 

de AM nos últimos anos, estas ainda são considerados baixas para os padrões 

da OMS4. Objetivo: fazer um levantamento do conhecimento dos surdos que se 

comunicam por LIBRAS sobre AM, comparando com um grupo de ouvintes da 

mesma faixa etária e condição socioeconômica. Metodologia: trata-se de uma 

pesquisa qualitativa através de entrevista semiestruturada com oito questões 

abertas e onze fechadas, contendo uma questão a mais aos surdos, relacionada 

ao acesso à informação sobre AM em LIBRAS. Resultados: Foram realizadas 

entrevistas com alunos do Ensino Fundamental II e Médio, sendo 76 (43,4% 

mulheres) surdos de grau severo-profundo do Instituto Nacional de Educação 

de Surdos e 30 ouvintes (53,3% mulheres) de duas escolas 

públicas e uma particular do Rio de Janeiro, RJ, com 

idade média de 19,7 anos (surdos) e 18,4 anos (ouvintes). 

Foi observada uma grande dificuldade dos surdos no que 

se refere à compreensão do tema, sugerindo falta de informação. Os alunos 

ouvintes, apesar de demonstrarem maior entendimento do assunto, apresentaram 

falsas crenças e mitos sobre AM. Conclusão: O surdo apresenta baixo grau de 

informação sobre o AM, provavelmente devido à falta de material disponível 

em LIBRAS, enquanto que os ouvintes, demonstraram maior eloquência ao se 

referirem aos benefícios do AM, apesar de não reconhecerem alguns fatos como 

mitos e crenças.

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; surdos; LIBRAS
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CDO51 - PREMATURO EXTREMO COM SINDROME DE DOWN E O DESAFIO DO 

ALEITAMENTO MATERNO: RELATO DE CASO

MATOS, ALVP 1; Meira, AC 1; Sarli, CE 1; Santos, VM 2; Pereira, JC 3; Mata, BSR 4; 

1 - INSTITUTO DE PERINATOLOGIA DA BAHIA; 2 - INSTITUTO DE PERINATOLOGIA 

DA BAHIA/IPERBA; 3 - UNIVERSIDADE SALVADOR (UNIFACS) ; 4 - UNIVERSIDADE 

SALVADOR (UNIFACS); 

Introdução: A deficiência no manejo da lactação frente à prematuridade é fator 

preponderante para o desmame precoce dentro da Unidade de Terapia Intensiva 

Neonatal (UTIN) em hospitais não adeptos a políticas Incentivo Hospital Amigo 

da Criança (IHAC). Manter em Aleitamento Materno Exclusivo (AME) Recém-

Nascido Prematuro Extremo (RN-PT) 27 semanas com Síndrome de Down (SD), 

“impossibilitado” de receber leite materno até completar 32 semanas pelo risco 

de contagio por citomegalovírus(CMV) ainda é um grande desafio. Objetivos: 

Fortalecer vínculo afetivo através da amamentação; Estimular produção láctea 

na genitora (CMV+) como estratégia de empoderamento. Assegurar AME desde 

o nascimento em RN-PT através do leite humano pasteurizado. Metodologia: 

Relato de caso: RN-PT (27sem) com SD e catarata, alimentado até 32 semanas 

com leite materno/humano pasteurizado seguido de AME até 6ºmês, mantido até 

1 ano com dieta complementar. Resultado: Realizado acolhimento da genitora e 

familiares muito sensibilizados com a SD, estimulado vínculo afetivo, produção de 

leite materno como estratégia de empoderamento. Realizado parceria com UTIN 

para recebimento de leite da própria mãe pasteurizado, e de banco de leite, fato 

inédito dentro do hospital privado. Firmado parceria com Banco de Leite Humano 

para pasteurização do leite da genitora. A mãe foi orientada 

ordenhar de 6 a 8 vezes por dia, seguindo os protocolos 

higiênicos sanitários. Bebê recebeu leite pasteurizado até 

32 semanas, com 34 semanas passou a sugar no peito. Alta 

hospitalar com 36 semanas pesando 2340g em AME. A genitora teve mastite 

durante o internamento, não sendo suspenso ordenha. .Uma semana após alta 

o bebê fez apneia severa, sendo reinternado por 1 semana. Aos 3 meses e meio 

realizou facectomia eletiva, mantido em AME todo o período. Aos 6 meses: 

alimentação complementar e aleitamento.(1 ano) .Conclusão: O AME além de 

contribuir para uma recuperação rápida, contribuiu de forma determinante de 

aceitação/vinculação do bebê, nascido “diferente”. 

PALAVRAS-CHAVE: síndrome de down ; prematuro extremo ; aleitamento 

materno , UTIN

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1.Banco de leite humano: funcionamento, 
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2.CARVALHO, M. R.; TAVARES, L. A. M. Amamentação: Bases Científicas. 3 ed. Rio 

de Janeiro: Guanabara Koogan, 2010
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CDO52 - PREVALÊNCIA DE ALEITAMENTO MATERNO E APOIO SOCIAL: ESTUDO 

PRÓ-SAÚDE

Bertoldo LAA 1; Boccolini CS 2; Faerstein E 3; 

1 - Programa de Pós Graduação em Comunicação e Informação em Saúde., Instituto 

de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz) ; 2 

- Lab. de Informação em Saúde., Instituto de Comunicação e Informação Cientifica 

e Tecnológica em Saúde (Icict/Fiocruz); 3 - Depto Epidemiologia - Instituto de 

Medicina Social., Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 

Introdução: Dentre os fatores que podem influenciar a prevalência do aleitamento 

materno está o apoio social,1 pois o mesmo pode contribuir para que as mães tenham 

coragem, aceitação, tempo adequado e conhecimento sobre amamentação2. 

Objetivos: Estimar a associação entre o apoio social e suas dimensões com a 

prevalência do aleitamento materno em distintos pontos de corte: 6, 9, 12 e 24 

meses de vida. 

Metodologia: A população do estudo foi composta de mulheres participantes do 

Estudo Pró-Saúde que amamentaram seu primeiro filho. Mensurou-se o apoio 

social por meio de escala validada, com três dimensões distintas: interação 

social positiva/afetiva, informação/emocional e material. A chance de estar 

amamentando foi analisada com razão de chances e seus respectivos intervalos 

de 95% de confiança por meio de modelo de Regressão Logística para cada ponto 

de corte 6, 9, 12 e 24 meses. 

Resultados: Foram elegíveis para o estudo 1634 mulheres. A prevalência de 

aleitamento materno aos 6, 9, 12 e 24 meses foi, respectivamente, 58,0%, 31,9%, 

23,5% e 9,7%, e foi associada positivamente a alto apoio social 

aos 6 e 9 meses (p=0,025 e p=0,026, respectivamente). Com 

relação às dimensões de apoio social, houve associação 

com maiores prevalências de aleitamento materno entre 

as participantes que estavam classificadas no tercil intermediário da dimensão 

interação social positiva/afetiva, com resultado estatisticamente significativo 

somente para o aleitamento materno aos 6 meses (OR=1,81 IC95%=1,19-2,75). 

Conclusão: O apoio social e suas dimensões são importantes para aumentar a 

duração do aleitamento materno principalmente nos primeiros meses de vida da 

criança, um momento crucial, pois nos primeiros 6 meses a criança ainda está no 

inicio da alimentação complementar e a manutenção do aleitamento materno 

neste período é uma parte importante da alimentação. 

PALAVRAS-CHAVE: aleitamento materno; amamentação; apoio social

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. LAUGEN, C.M.; ISLAM, N.; JANSSEN, P. A. 

Social Support and Exclusive Breast feeding among Canadian Women. Paediatric 

and Perinatal Epidemiology, jun. 2016. 

2. SHERBOURNE, CD; STEWART, AL. The MOS social support survey. Social 

science & medicine, v. 32, n. 6, p. 705-714, 1991. 
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CDO53 - PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO CRUZADO 

EM DUAS CIDADES DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

von Seehausen MP 1; Oliveira MIC 2; Boccolini CS 3; 

1 - Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca, Fundação Oswaldo Cruz; 

2 - Instituto de Saúde Coletiva, Universidade Federal Fluminense; 3 - Instituto 

de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica em Saúde, Fundação 

Oswaldo Cruz; 

INTRODUÇÃO: Prática em que uma mulher amamenta uma criança que não seu 

filho, o aleitamento cruzado é um compartilhamento informal e ocasional entre 

mães, não remunerado, podendo ser recíproco. Contraindicada pelo Ministério da 

Saúde, a prática não é monitorada nos serviços de saúde e os estudos relacionados 

ao tema são escassos. 

OBJETIVO: Estimar a prevalência de aleitamento cruzado em duas cidades 

brasileiras e analisar os fatores associados à prática. 

MÉTODOS: Estudo transversal aninhado a uma coorte de gestantes recrutadas 

nas unidades públicas de saúde que ofereciam atendimento pré-natal em duas 

cidades de médio porte do Estado do Rio de Janeiro: da região metropolitana 

- “RME” e da região serrana -“SER”, conduzido entre 2008 e 2010. Razões de 

prevalência ajustadas foram obtidas por modelo de regressão de Poisson e as 

variáveis de exposição que alcançaram p ≤ 0,05 compuseram o modelo final. 

RESULTADOS: O aleitamento cruzado foi praticado por 43,4% das mães na RME 

e por 34,5% das mães na SER, especialmente entre parentes e no momento do 

cuidado do bebê por nutriz que não sua mãe. O baixo nível socioeconômico 

associou-se ao aleitamento cruzado nas duas cidades. 

Além disso, na SER associaram-se diretamente ao desfecho 

ser mãe adolescente, ter escolaridade igual ou inferior 

ao ensino fundamental completo e ter realizado menos 

de seis consultas pré-natais. Na RME, além do nível socioeconômico, apenas a 

multiparidade se associou (inversamente) ao aleitamento cruzado. 

CONCLUSÕES: O aleitamento cruzado teve alta prevalência entre as mães 

entrevistadas e foi mais praticado pelas populações mais vulneráveis. A prática 

deve receber mais atenção dos profissionais e instituições de saúde, pois está 

evidente que o posicionamento atual frente ao tema não está se refletindo na 

escolha de parte significativa das mães, e é questionável: faz-se necessário avaliar 

a relação entre benefícios e riscos inerentes à prática. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Atenção primária à saúde; Estudos 

transversais
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CDO54 - PREVALÊNCIA E FATORES ASSOCIADOS AO ALEITAMENTO MATERNO 

EXCLUSIVO DE PREMATUROS INTERNADOS EM DOIS HOSPITAIS AMIGOS DA 

CRIANÇA DO SUDESTE

Balaminut T 1; Sousa MI 1; Gomes ALM 2; Christoffel MM 3; Leite AM 4; Scochi CGS 

5; 

1 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2 - 

Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

3 - Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro; 

4 - Departamento Materno Infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 5 - Departamento Materno-Infantil 

e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo; 

Introdução: O aleitamento materno exclusivo (AME) é importante aliado na redução 

da morbimortalidade neonatal. Porém, os prematuros apresentam altas taxas de 

desmame precoce, e inúmeros fatores podem interferir no sucesso do AME dos 

prematuros. Objetivos: Identificar a prevalência de AME na alta hospitalar, durante 

primeiro mês no domicílio e aos seis meses de vida de prematuros internados em 

dois hospitais Amigos da Criança do Sudeste e descrever os principais fatores 

associados ao AME nesta população de prematuros. Métodos: Estudo descritivo, 

prospectivo, com abordagem quantitativa. Participaram todos os prematuros 

internados e sem contraindicação para o aleitamento materno que tiveram alta 

de unidades neonatais no período de três meses. Os dados foram coletados em 

prontuários e entrevistas com as mães no retorno ambulatorial ou via telefone 

e realizadas análise descritiva e testes de associação 

(Qui-quadrado e Exato de Fisher), considerando nível 

de significância de 5%. Aprovado pelo Comitê de Ética. 

Resultados: Participaram 84 prematuros (perda de 7 bebês 

aos seis meses), com idade gestacional média de 33,0(±2,8) semanas. O AME 

foi de 31% na alta hospitalar, mantendo-se no primeiro mês no domicílio. Aos 

seis meses o AME caiu para 9,1% dos prematuros. Na alta houve associações 

entre AME e não AME e a idade gestacional (p=0,01), peso ao nascer (p=0,02), 

tempo de internação (p<0,001) e uso de ventilação mecânica (p=0,04). No 

domicílio, a associação ocorreu na variável tempo de internação (p<0,001); e 

aos seis meses, na renda familiar (p=0,025). Conclusão: Os índices de AME em 

prematuros estão abaixo das recomendações e os fatores associados ao AME 

em prematuros estão frequentemente relacionados à prematuridade, condições 

de saúde e algumas condições maternas. Assim, reforça-se a importância do 

apoio e acompanhamento do binômio prematuro desde a internação e período 

indeterminado após a alta que o AME se estabeleça. 

PALAVRAS-CHAVE: Prematuro; Aleitamento materno; Prevalência
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CDO55 - PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO: RELATO DE EXPERIÊNCIA 

DE RESIDENTES MULTIPROFISSIONAIS EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NO 

INTERIOR DO RIO GRANDE DO SUL.

Ciochetto CR 1; Corrêa MM 1; Costa LC 1; Corrêa BEC 1; da Silva SC 1; Morin VL 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Maria; 

Introdução: O aleitamento materno (AM) é recomendado como exclusivo, e 

ofertado em livre demanda até seis meses de vida e complementado por dois 

anos ou mais. A promoção, proteção e apoio do AM necessitam diversas medidas 

em diferentes níveis, desde legislação e política até atitudes e normas sociais, 

condições de trabalho e emprego para mulheres. Assim como serviços de saúde 

para apoiar as mulheres e seus familiares na amamentação adequada2. Objetivo: 

Sensibilizar os profissionais sobre a importância da amamentação e os primeiros 

mil dias do bebê. 

Metodologia: Durante a Semana Mundial do Aleitamento Materno, em agosto 

de 2016, foram desenvolvidas, pelas residentes multiprofissionais da ênfase 

hospitalar, materno infantil da Universidade Federal de Santa Maria, atividades 

de sensibilização sobre o aleitamento materno e primeiros mil dias do bebê. 

Para tanto foi exibido em dois turnos diferentes, o documentário brasileiro “O 

Começo da Vida” (2016), para os profissionais que atuam na Linha de Cuidado 

Materno Infantil do Hospital Universitário de Santa Maria. Após o documentário 

foi realizado uma roda de conversa entre as residentes multiprofissionais, seus 

tutores e profissionais da saúde sobre a temática. 

Resultados: Através das atividades realizadas na Semana do Aleitamento Materno, 

espera-se que ocorra a sensibilização dos profissionais 

sobre a importância do aleitamento materno e cuidados 

nos primeiros mil dias do bebê, refletindo assim nas suas 

práticas de trabalho. 

Conclusão: A sensibilização dos profissionais sobre a amamentação e os primeiros 

mil dias do bebê deve ser contínuo no serviço de saúde, e é de suma importância 

a colaboração dos residentes multiprofissionais para o alcance de suas metas. 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento Materno; Promoção da Saúde; Lactente
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CDO56 - REVISÃO SISTEMÁTICA SOBRE A ADOÇÃO DA INICIATIVA UNIDADE 

BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO E SUA REPERCUSSÃO NO ALEITAMENTO 

MATERNO EXCLUSIVO

Febrone RR 1; Oliveira MI 2; Rito RVVF 3; 

1 - Universidade Federal Fluminense; 2 - Departamento de Epidemiologia e 

Bioestatística da Universidade Federal Fluminense; 3 - Departamento de Nutrição 

e Dietética, Universidade Federal Fluminense; 

Introdução: A amamentação gera benefícios tanto para a mãe quanto para a 

criança. O leite materno contém fatores protetores e de crescimento, e supre 

todas as necessidades nutricionais da criança até os seis meses de vida, sendo o 

aleitamento materno exclusivo preconizado para todo o primeiro semestre de vida 

pela Organização Mundial da Saúde. Ações de promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno, como a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação 

(IUBAAM), têm contribuído para a redução da mortalidade infantil. Objetivo: 

Realizar uma revisão sistemática da produção científica sobre a adoção da 

IUBAAM e sua repercussão no aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis 

meses de vida. Métodos: Foi realizada pesquisa bibliográfica, em julho de 2016, 

nas bases de dados MEDLINE (via PubMed), Lilacs e Scopus, sendo utilizados 

os descritores: Breast Feeding AND Friendly AND Primary AND Health AND 

Care AND Initiative. Resultados: Dos 10 artigos encontrados, pelas buscas nas 

bases de dados, para leitura na íntegra, cinco artigos foram incluídos na revisão. 

Após credenciamento da unidade básica de saúde na IUBAAM, foi verificado um 

aumento na prevalência de aleitamento materno exclusivo, que chegou a dobrar 

em crianças entre quatro e seis meses de vida. O aumento 

verificado foi estatisticamente significativo, e contribuiu 

tanto para a promoção da saúde, como para a prevenção 

de doenças na infância. Conclusão: Uma estratégia de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na atenção primária em 

saúde, a IUBAAM mostrou um impacto positivo na prevalência do aleitamento 

materno exclusivo.

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno; Atenção primária à saúde; Revisão 

sistemática
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CDO57 - TESTE DA LINGUINHA: UMA ANÁLISE DO PROTOCOLO

Brandão CA 1; Sudo ARC 2; 

1 - Universidade do Estado do Rio de Janeiro; 2 - Maternidade Leila Diniz, Hospital 

Municipal Lourenço Jorge, Rio de Janeiro-RJ, Brasil; 

No Brasil, em dezembro de 2014 tornou-se obrigatória a realização do Teste da 

Linguinha, exame de triagem neonatal para a identificação de anquiloglossia 

que tenha potencial de interferir com os movimentos da língua. Este trabalho 

avaliou a confiabilidade e validade do teste em recém-nascidos. Foram incluídas 

268 díades mãe/bebê de uma maternidade pública do Rio de Janeiro. Os dados 

foram obtidos através de entrevistas com as mães e de exames bucais dos bebês, 

realizados na maternidade por duas odontopediatras e uma fonoaudióloga. 

A confiabilidade foi medida pela estabilidade (E) e consistência interna (CI). 

A validade foi avaliada pela correlação entre os escores do TL e indicadores 

autopercebidos da amamentação. As análises foram realizadas no programa Stata 

14.0®. O coeficiente de correlação intraclasse (E) foi 0,67 (IC 95%:0,42 - 0,93) e 

o coeficiente Alfa de Cronbach (CI) foi 0,28 (limite inferior do IC 95%: 0,14). A 

correlação entre a pontuação total do teste e a intensidade da dor ao amamentar 

foi 0,007 (p=0,92). Não houve associação significativa entre os escores do TL e a 

autopercepção sobre frequência de dificuldade (p=0,19) e grau de satisfação com 

a amamentação (p=0,29). 

Neste trabalho, o Teste da Linguinha na triagem neonatal apresentou estabilidade 

aceitável e baixa consistência interna. Não foi possível confirmar a sua validade. 

Os achados sugerem que o teste não está apropriado para 

a triagem neonatal e que são necessários mais estudos para 

investigar as suas propriedades psicométricas. 

PALAVRAS-CHAVE: Triagem Neonatal; Freio Lingual; Aleitamento Materno
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Mulher, criança e família – aspectos do cuidado, gestação, parto 
e nascimento, puerperio.

CDO58 - ADESÃO À INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA PARA UNIDADES 

NEONATAIS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DO INTERIOR DE SÃO PAULO

Balaminut T 1; Sousa MI 1; Leite AM 2; Fonseca LMM 3; Scochi CGS 4; 

1 - Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo; 2 

- Departamento Materno-infantil e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo ; 3 - Departamento Materno-infantil 

e Saúde Pública da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo; 4 - Departamento Materno-infantil e Saúde pública da Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto; 

Introdução: O estabelecimento e manutenção da amamentação nos prematuros 

são grandes desafios nas unidades neonatais. A estratégia Iniciativa Hospital 

Amigo da Criança para Unidades Neonatais (IHAC-Neo) adapta os Dez Passos 

para o Sucesso do Aleitamento Materno (AM) para esta população vulnerável no 

contexto das unidades neonatais, com base em princípios norteadores.1-3 Objetivo: 

Descrever a adesão dos profissionais de saúde das unidades neonatais de um 

hospital amigo da criança em relação aos Dez Passos da expansão IHAC-Neo e 

ao Código Internacional para Comercialização dos Substitutos do Leite Materno. 

Métodos: Estudo descritivo com abordagem quantitativa realizado em um Hospital 

Amigo da Criança de julho a setembro de 2014. Foram entrevistados 21 mães de 

prematuros, 2 gerentes (enfermagem e medicina) e 41 profissionais das unidades 

neonatais e realizadas observação e análise documental por 

observadores externos, por meio do instrumento eletrônico 

avaliativo da IHAC-Neo.4 Resultados: Numa escala de 0 a 

10 a adesão geral aos passos da IHAC-Neo foi de 3,27 e 

ao Código foi de 5,60. O passo com maior adesão foi o 3 (informar gestantes 

de risco sobre lactação e AM) com 80%. O passo 1 (ter política escrita de AM) 

obteve 40% de adesão e o passo 2 (educação e treinamento de toda equipe para 

a política) aderiu 36%. Os passos 8 (encorajar alimentação por demanda ou semi-

demanda para transição para prematuros), 9 (usar alternativas à amamentação 

até AM estar bem estabelecido e usar chupetas e protetores de mamilos apenas 

com razões justificáveis) e 4 (encorajar contato pele a pele precoce, contínuo 

e prolongado) obtiveram menor adesão com 14%; 15% e 20% respectivamente. 

Conclusão: Apesar do hospital ser Amigo da Criança, as unidades neonatais 

não realizam estratégias suficientes para a promoção, proteção e apoio ao AM 

em prematuros, conforme as recomendações inovadoras da expansão da IHAC 

convencional, a IHAC-Neo.

PALAVRAS-CHAVE: Prematuro; Aleitamento materno; Unidades neonatais
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et al. Neo-BFHI: The Baby-friendly Hospital Initiative for neonatal wards. Core 

document with recommended standards and criteria. Nordic and Quebec working 

group, 2015.71p. 

4Haiek, L. Measuring compliance with the Baby-Friendly 

Hospital Initiative. Public Health Nutrition. 2012;15(5):894-

905.



ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

ENCONTRO NACIONAL DE ALEITAMENTO MATERNO
ENCONTRO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL

21 de novembro de 2016 - Mil Mães Amamentando 
22 a 25 de novembro de 2016 - ENAM/ENACS

Centro de Cultura e Eventos | UFSC | Florianópolis (SC) Brasil

551

CDO59 - AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS YANOMAMI DA AMAZÔNIA 

BRASILEIRA: INIQUIDADES EM SAÚDE E NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO EM 

ÁREAS REMOTAS

Orellana JDY 1; Basta PC 2; Ruiz CMV 3; Oliveira MW 4; Hacon SS 2; 

1 - Instituto Leônidas e Maria Deane (ILMD/FIOCRUZ); 2 - Escola Nacional de Saúde 

Pública Sergio Arouca (ENSP/FIOCRUZ); 3 - Pontifícia Universidade Católica do 

Rio de Janeiro (PUC/RJ); 4 - Instituto Socioambiental (ISA-RR); 

INTRODUÇÃO: Os Yanomami de Roraima (RR) ocupam um território com solos 

normalmente pobres e inadequados à agricultura intensiva. Após 1980, atividades 

ilegais de garimpo ocasionaram, não só contaminação ambiental, como intensa 

desorganização social, agravamento do estado nutricional e elevação da 

morbimortalidade, sobretudo por malária. OBJETIVOS: Avaliar o estado nutricional 

de menores 60 meses, em área remota da Amazônia brasileira. MÉTODOS: Estudo 

transversal, realizado em 20 comunidades dos Pólo-Base de Waikás e Paapiu 

(DSEI-Yanomami). As curvas de crescimento da OMS foram utilizadas como 

referência e os índices estatura/idade (E/I), peso/idade (P/I), peso/estatura (P/E) 

e o Índice de Massa Corporal para idade (IMCi) foram utilizados. Escores Z (ESZ) 

com Valores < -6 ou > 6 para o índice E/I; < -6 ou >5 para o índice P/I; < -5 ou 

>5 para o índice P/E e de IMCi foram considerados implausíveis (WHO, 2006) 

e excluídos. A coleta de dados se pautou nas recomendações da OMS (WHO, 

2006). O software WHO-Anthro foi utilizado para gerar os índices nutricionais 

e o R para as análises estatísticas. RESULTADOS: Oitenta e quatro crianças 

participaram e duas foram excluídas por apresentarem ESZ implausíveis. A 

prevalência de baixa E/I foi 83,8% e 100% entre as crianças 

6,0-11,9 meses. O baixo P/I foi 50,0% no total e nos menores 

de seis meses. O baixo P/E foi 5,4% e maior naquelas 0,1-5,9 

meses (25%). O sobrepeso foi 2,7%. Observou-se associação 

(p-valor: <0,05) entre a prevalência de baixo P/I e de sobrepeso com Pólos-Base. 

CONCLUSÃO. O estado nutricional das crianças Yanomami é grave e situa-se 

entre os piores já reportados em populações indígenas do Brasil. É possível que 

o preocupante estado nutricional dos menores 12 meses esteja relacionado não 

só com problemas na amamentação e na alimentação complementar, como 

com problemas nutricionais maternos e intra-uterinos pregressos das crianças 

Yanomami avaliadas.

PALAVRAS-CHAVE: Estado nutricional infantil; populações indígenas; áreas de 

risco

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: Pantoja L N, Orellana JDY, Leite MS, Basta PC. 

Cobertura do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional Indígena (SISVAN-I) e 

prevalência de desvios nutricionais em crianças Yanomami menores de 60 meses, 

Amazônia, Brasil. Rev. Bras. Saude Mater. Infant 2014;14(1):53-63. 

WHO (World Health Organization). WHO child growth standards: length/height-

for-age, weight-for-age, weight-for-length, weight-for-height and body mass 

index-for-age. Methods and development. WHO (nonserial publication). Geneva; 

2006. 

WHO (World Health Organization). Physical status: the use and interpretation of 

anthropometric indicators of nutritional status. Geneve; 1995. 

Leite MS. Nutrição e alimentação em saúde indígena: notas sobre a importância 

e a situação atual. In: Garnelo L, Pontes AL, organizadores. Saúde Indígena: uma 

introdução ao tema. Brasília: MEC/ SECADI; 2012. p. 156-83. 
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CDO60 - DIFICULDADES ENFRENTADAS NO MANEJO DA INTERRUPÇÃO DA 

AMAMENTAÇÃO ÀS MULHERES COM DIAGNÓSTICO DE ÓBITO FETAL

Rocha L 1; Costa R 2; Lima MM 2; Locks MOH 2; 

1 - Mestranda do curso de Mestrado em Gestão do Cuidado de Enfermagem da 

UFSC. Pesquisados do GRUPESMUR; 2 - UFSC; 

Introdução: Apesar do cuidado materno-infantil ter adquirido maior relevância 

nas propostas governamentais de atenção à saúde, ainda necessita de um olhar 

cuidadoso em relação a algumas condições específicas, como no caso da mulher 

que passa pelo óbito fetal, visto que esta temática encontra-se ainda à margem 

das políticas públicas brasileiras. Nem sempre os profissionais conseguem elaborar 

e compreender seus sentimentos e como proteção e forma de enfrentamento/

adaptação, muitos se “endurecem” e acabam banalizando a morte no cotidiano 

assistencial, reforçando a necessidade de discutir sobre este tema(1, 2). Objetivo: 

identificar as dificuldades enfrentadas pela equipe de enfermagem no manejo 

da inibição da lactação em mulheres com diagnóstico de óbito fetal. Método: 

pesquisa qualitativa, Convergente-Assistencial, desenvolvida em uma maternidade 

localizada no município de São José, no estado de Santa Catarina, com 17 técnicos 

de enfermagem e 06 enfermeiros que prestaram assistência à mulher com 

diagnóstico de óbito fetal. A coleta de dados deu-se através de rodas de conversa 

cujos encontros foram gravados e posteriormente áudiotranscritos para análise, 

totalizando 4 encontros. A análise dos dados seguiu quatro etapas: apreensão, 

síntese, teorização e transferência(3). Resultados: os profissionais identificaram 

como as principais dificuldades enfrentadas: a falta de preparo para lidar com a 

morte na maternidade; a comunicação entre a equipe de 

enfermagem e a puérpera e a abordagem para o uso de 

inibidores da lactação. Conclusão: a formação acadêmica 

da equipe de enfermagem ainda é incipiente nos cuidados 

à perda gestacional(1, 4). Estes profissionais precisam ser melhor capacitados 

para atender às demandas destas mulheres, visando sua integralidade(1, 2, 4). 

O vínculo entre a enfermagem e esta mulher baseia-se no diálogo cuidadoso, 

sincero e humanizado, para que sejam possíveis sua abordagem e os cuidados 

de enfermagem(1, 2, 4) na condução da inibição láctea. Ademais, é necessário 

aprofundar os conhecimentos de enfermagem sobre a inibição da lactação em 

mulheres com perda gestacional(5). 

PALAVRAS-CHAVE: morte fetal; cuidados de enfermagem; lactação

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Jaskowiak CR, Zamberlan P, Fontana 

RT. Processo de morte e morrer: sentimentos e percepções de técnicos em 

enfermagem. Rev. Pesquisa: o cuidado é fundamental (online). Rio de Janeiro. 

2013; 5(1): 3515-22. 

2. Hutti MH, et al. Experiences of nurses who care for women after fetal loss. J. 

Obstet Gynecol Neonatal Nurs. 2016; 45(1): 17-27. 

3. Trentini M, Beltrame V. A pesquisa convergente-assistencial (PCA) levada ao 

real campo de ação da enfermagem. Cogitare Enfermagem. 2006; 11(2): 156-160. 

4. Sousou J, Smart C. Care of the childbearing family with intrauterine fetal 

demise. Nursing for Women’s Health. 2015; 19(3): 236-47. 

5. Meira MM, Ibarra SA, Santos EKA. Inibição da lactação: (re) visitando a literatura. 

Rev. Eletr. Enf. 2008; 10(1): 805-815. 
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CDO61 - EL DESMANTELAMIENTO DE LA ATENCION OBSTETRICA EN EL 

PRIMER NIVEL DE ATENCION Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE EL DERECHO A 

DECIDIR Y LA LACTANCIA

Arana_Cedeño M, El desmantelamiento de la atencion obstetrica en el primer 

nivel de atencion y sus consecuencias sobre el derecho a decidir y la lactancia 1; 

1 - IBFAN Mexico; 

El gobierno Mexicano instrumenta la política de desalentar la atención obstétrica 

en el primer nivel de atención y de referir la mayor parte de partos los partos al 

hospital. Esta política se aceleró debido a los esfuerzos para alcanzar la meta del 

ODM5, la cual expone a mujeres y recién nacidos a procedimientos innecesarios y 

frecuentemente riesgosos. Así, las mujeres pierden opciones para decidir sobre el 

tipo de parto que desean.El Comité Promotor de una Maternidad Segura concluye 

que el desmantelamiento de los servicios obstétricos en el primer nivel de atención 

constituye una política regresiva que no sólo no mejora las condiciones de seguridad 

materna, sino que vulnera el derecho de las mujeres a decidir, afecta gravemente 

a las parteras indígenas y constituye uno de los determinantes más importantes 

del abandono de la práctica del amamantamiento. Como uno de los resultados de 

esta política, se condena a las parteras tradicionales a una desaparición gradual, la 

que además de extinguir valores y saberes ancestrales afectando el tejido social y 

la cultura destruye, modificando el ambiente propicio para amamantar. La política 

ocasiona saturación de servicios hospitalarios,la disminución de la calidad de la 

atención. Propicia la violencia obstétrica, sino también las prácticas y dificultan la 

lactancia. Los resultados de encuesta realizada a 2,340 mujeres indígenas muestra 

cómo la política oficial que impulsa el desmantelamiento 

de la atención obstétrica en el primer nivel de atención es 

contraria a su derecho a decidir. Estos resultados muestran 

también peores indicadores de lactancia entre las mujeres 

indígenas atendidas en el hospital.El contenido de esta presentación es parte 

de una serie de actividades de investigación y documentación que el Comité 

Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria para el Tribuna Simbólico sobre 

Violencia Obstétrica en México realizado en mayo de 2016.

PALAVRAS-CHAVE: Derecho a decidir; Parteria; Atencion primaria

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: CPMSVCH, Amicus Curiae, Tribunal Simbolico 

de Muerte Materna y Violencia Obstetrica en Mexico, CPMS y CIESAS, 2016
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CDO62 - HANAMI – PARTO DOMICILIAR PLANEJADO: 14 ANOS DE HISTÓRIA

Collaço VS 1; Koetker JG 1; Scapin S 1; Volpato F 1; 

1 - UFSC; 

Introdução: A equipe Hanami é formada por enfermeiras, que realizam o 

atendimento ao parto domiciliar planejado no município de Florianópolis (SC), 

sendo uma das equipes pioneiras do Brasil1. Objetivo: Compartilhar o trabalho 

realizado pela equipe Hanami e divulgar os resultados obtidos ao longo de 14 anos 

de história. Método: estudo descritivo, prospectivo sobre os partos domiciliares 

atendidos pela equipe Hanami no período de 2002 a 2016. Resultados: A equipe 

Hanami realizou, ao longo de seus 14 anos de história, 298 acompanhamentos 

domiciliares, nos quais se incluem as consultas de pré-natal, o acompanhamento 

do trabalho de parto e parto e as consultas de pós-parto. Destaca-se a autonomia 

e o protagonismo da mulher em todo o processo. Entre suas escolhas está a 

posição adotada no parto, sendo as predominantes o parto de cócoras na água 

64%, no banquinho de cócoras em 13% e a posição genopeitoral em 7% dos partos, 

os outros 17% são posições variadas, como lateralizada e de joelhos. Em relação 

ao índice de transferência hospitalar, 11% dos atendimentos foram encaminhados 

ao nível terciário, sendo que destes 9% resultaram em cesarianas. Quanto ao 

recém-nascido, cabe destacar que 99% deles receberam escore de Apgar do 1° 

minuto ≥ 7, e todos realizaram contato pele-a-pele durante a primeira hora de 

vida. Conclusões: O parto domiciliar planejado realizado pela Equipe Hanami 

apresenta resultados maternos e neonatais favoráveis. O cuidado realizado no 

domicílio, assegura a saúde da gestante e agrega segurança ao parto, visto que 

é baseado em evidências científicas e singular a cada 

contexto. Respeita a liberdade da mulher de parir conforme 

seu desejo e necessidade, além de promover o vínculo 

familiar. 

PALAVRAS-CHAVE: Parto domiciliar planejado; Parto humanizado; Enfermagem 

obstetrica

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 1. Koettker JG, Brüggemann OM, Dufloth RM, 

Knobel R, Monticelli M. Resultado de partos domiciliares atendidos por enfermeiras 

de 2005 a 2009 em Florianópolis, SC. Rev Saúde Pública 2012;46(4):747-50
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CDO63 - O PARTO É NOSSO: AUTONOMIA DA MULHER EM TRABALHO DE PARTO 

E PARTO SOB O PONTO DE VISTA DE MÉDICOS OBSTETRAS HUMANIZADOS 

EM FLORIANÓPOLIS, SC

Rezende R 1; 

1 - Universidade Federal de Santa Catarina; 

A pesquisa analisou a autonomia da mulher em trabalho de parto e parto 

no atendimento humanizado,utilizando entrevistas com quatro obstetras 

reconhecidos por seu trabalho na humanização do parto em Florianópolis, SC. 

Para agir com autonomia, a mulher deve se sentir competente, após compreender 

a informação e ter a liberdade de decidir. Objetivo: Analisar a existência ou não 

de autonomia feminina, como ela ocorre e qual é o papel do médico obstetra 

nesse contexto. Metodologia: Entrevistas com roteiro semi aberto e análise de 

discurso. Resultados: Concluímos que nem mesmo em um hospital humanizado 

há garantia de autonomia para a parturiente, nem de relações sem violência, 

pois o ambiente hospitalar possui regras e condutas específicas para resguardar 

a equipe e a instituição, dentro de um sistema que hierarquiza os sujeitos ali 

inseridos. Por mais heterodoxos que os obstetras entrevistados sejam dentro do 

campo médico, eles estão dentro deste e para tal estabelecem condutas e habitus 

que estruturam a instituição hospitalar e as suas próprias ações. Conclusões: No 

contexto do parto humanizado, é percebido através das entrevistas que para a 

mulher conseguir fazer valer seu poder decisório, é preciso que exista a validação 

do médico ou a ela é permitido decidir questões ínfimas, portanto, não é uma 

decisão autônoma por si. Observa-se que há uma maior possibilidade de agir com 

autonomia quando a mulher grávida tem suporte financeiro 

que a permita contratar uma equipe de sua escolha, quando 

opta por um parto em um ambiente extra hospitalar e 

quando este é realizado com o atendimento prestado por 

enfermeiras obstetrizes. Portanto, é necessário esclarecer que também há um 

recorte econômico e de classe quando falamos de autonomia feminina, pois esta 

não engloba as mulheres como um todo, principalmente as mulheres atendidas 

pelo sistema público de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Parto Humanizado; Autonomia Feminina; Violência Obstétrica

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BOURDIEU, P. O poder simbólico. RJ, 1998. 
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CDO64 - PERCEPÇÕES DO TUTOR SOBRE A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA 

AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE

Mariot MDM 1; Espirito Santo LC  2; 

1 - Departamento de Enfermagem, Faculdade Inedi- CESUCA; 2 - Professora 

Adjunta da Escola de Enfermagem da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

; 

Em 2012, o Ministério da Saúde lançou a Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil 

(EAAB) com objetivo qualificar as ações de promoção do aleitamento materno 

(AM) e da alimentação complementar saudável (ACS) para crianças menores de 

dois anos de idade e aprimorar as competências e habilidades dos profissionais 

para a promoção do AM e da ACS no seu cotidiano de trabalho nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS). A operacionalização da EAAB envolve a formação de 

tutores, responsáveis por disseminar e dar continuidade aos objetivos e atividades 

da estratégia, acompanhando o trabalho das equipes das UBS de forma continua 

e regular. O objetivo deste estudo foi conhecer as percepções do tutor da EAAB 

com relação à implementação da estratégia no município de Porto Alegre. Trata-

se de um estudo qualitativo do tipo exploratório descritivo. A coleta de dados 

foi realizada mediante entrevista semi estruturada com 13 tutores. Foi realizada 

análise de conteúdo do tipo temática. Da análise dos dados emergiram dois 

temas: 1- O processo de trabalho e as questões gerenciais e 2- A implementação 

da estratégia: avanços e desafios dos quais se identificou que, segundo os tutores, 

existem fragilidades quanto ao papel do tutor que necessita de um apoio maior 

da gestão para desempenhar seu papel; que existe a necessidade de educação 

permanente dos profissionais que atuam nas unidades; há 

uma grande rotatividade dos profissionais e falta de recursos 

para monitoramento do trabalho realizado; necessidade de 

estabelecimento de redes de apoio entre a estratégia e os 

bancos de leite humano e a saúde do escolar. Para o sucesso da implementação da 

EAAB algumas questões precisam ser consideradas e avaliadas, principalmente 

no que se refere ao fortalecimento do papel do tutor, à capacitação das equipes 

de saúde e a priorização da estratégia no plano municipal de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Nutrição da criança; Aleitamento materno; Políticas públicas 

de saúde

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de 

Atenção à Saúde, Área Técnica de Saúde da criança e Aleitamento Materno. 

Estratégia nacional para promoção do aleitamento materno e alimentação 

complementar saudável no Sistema Único de Saúde: manual de implementação. 

Brasília: Ministério da Saúde, 2015.
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CDO65 - PESQUISA NACIONAL DE SAÚDE DO HOMEM PATERNIDADE E 

CUIDADO

Sampaio CAB 1; Silva ML 2; Soares RG 2; Rodrigues JM 2; Moreira FN 2; Herrmann 

AE 2; 

1 - Ministério da Saúde; 2 - MINISTÉRIO DA SAÚDE; 

A Coordenação Nacional de Saúde do Homem - CNSH, dentro da perspectiva da 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem - PNAISH, desenvolve 

a estratégia pré-natal do parceiro, que tem o objetivo de engajar os homens nas 

ações de acompanhamento do pré-natal, parto e pós-parto de suas parceiras e 

nos cuidados no desenvolvimento da criança, o que contribui significativamente 

para qualificação dos vínculos entre pai, mãe e filhos e ao mesmo tempo pode 

estimular a amamentação e o autocuidado na população masculina. 

A CNSH juntamente com o Departamento de Ouvidoria do SUS, realizou uma 

pesquisa com os homens cujo suas parceiras realizaram parto no SUS em 2013, 

com objetivo de realizar um levantamento sobre o atendimento prestado para 

esses pais/parceiros e questões relacionadas ao exercício da paternidade. 

A Pesquisa foi realizada por inquérito telefônico com 6.141 homens de todo o 

Brasil. O período da pesquisa foi entre abril e dezembro de 2015. 

Esses homens foram selecionados através dos dados contidos nas AIHs, onde 

o atendente entrava em contato com as mães, solicitava o contato dos pais/

parceiros e realizava a entrevista. 

Pode-se analisar com os dados da pesquisa que as questões sobre gravidez e 

parto são exclusivo de mulher. Ainda existem muitas barreiras para que os homens 

estejam participando de todo o processo gestacional,parto, 

pós parto, desenvolvimento do filho e que a principal barreira 

para esse exercício da paternidade ativa e consciente estão 

as questões trabalhistas. 

Um trabalho conjunto com a qualificação dos profissionais de saúde para o 

estimulo ao exercício da paternidade ativa e consciente e uma sensibilização da 

população sobre o assunto, irá favorecer e melhorar o vínculo entre mulheres, 

homens e seus filhos. 

Brasil. Ministério da Saúde. Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do 

Homem. Brasília: Ministério da Saúde, 2009.

PALAVRAS-CHAVE: Pequisa ; Saúde do Homem ; Paternidade e cuidado
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Segurança alimentar e nutricional na criança

CDO67 - EFEITOS DE MÉTODOS DE ESTOCAGEM SOBRE O GRAU DE ACIDEZ 

E VALOR ENERGÉTICO DO LEITE HUMANO CRU DE MÃES COM BEBÊS 

INTERNADOS EM UNIDADE DE UTI NEONATAL

GRAZZIOTIN, MCB 1; GRAZZIOTIN,AL 2; VIDAL,NM 3; FREIRE,MHS 1; SILVA,RPGVC 

1; 

1 - UFPR; 2 - College of Engineering, Department of Biomedical Engineering, 

University of Iowa; 3 - National Center for Biotechnology Information, National 

Institutes of Health; 

INTRODUÇÃO: A segurança do leite humano cru (LHC) é uma das preocupações 

nas unidades neonatais. Recomendações de manejo e estocagem do LHC que 

sejam baseadas em evidências são necessárias para garantir a segurança alimentar 

dos recém-nascidos prematuros internados. 

OBJETIVO: Avaliar experimentalmente os métodos de estocagem de LHC 

propostos na regulamentação brasileira investigando os efeitos da refrigeração 

(5ºC) por 12 horas e do congelamento (-20ºC) por 15 dias na acidez e conteúdo 

energético das amostras de LHC. 

MÉTODOS: Amostras de LHC de 100 doadoras foram coletadas. Cada amostra foi 

separada em 3 porções iguais e analisadas i. à temperatura ambiente, ii. após 12 

horas de refrigeração e iii. após 15 dias de congelamento. A acidez e o conteúdo 

energético foram determinados pelas técnicas de titulação Dornic e crematócrito, 

respectivamente. 

RESULTADOS: Todas as amostras apresentaram valores 

de acidez Dornic (mediana de 2.5ºD leite fresco e 3.1ºD 

leite estocado) dentro do limite aceitável estabelecido 

(≤8ºD) pela RDC 171. O conteúdo energético não diferiu 

significativamente entre as amostras nos três métodos de estocagem (mediana 

de ~ 50 kcal / 100 ml para cada método). 

CONCLUSÃO: Todas as amostras foram consideradas de qualidade top¹ com 

base nos valores de acidez do LHC. Os métodos estocagem requeridos pela 

regulamentação brasileira preservam a acidez e o conteúdo energético do LHC 

estocado similar ao leite recém-ordenhado e são adequados para garantir a 

qualidade do LHC. 
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CDO68 - ESTRATÉGIA AMAMENTA E ALIMENTA BRASIL: PROMOVENDO O 

ENSINO À DISTÂNCIA PARA FORTALECER A SAÚDE

Araujo MN 1; Araujo LCN 2; 

1 - Secretaria Municipal de Saúde de Maceió; 2 - Faculdade Estácio de Alagoas. 

Centro Universitário Tiradentes.; 

O UniverSus Campus Virtual é um programa que disponibiliza gratuitamente cursos 

a distâncias na área da saúde em ambientes virtuais. A Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil tem como objetivo qualificar os profissionais da atenção básica que 

prestam assistência e incentivam o aleitamento materno exclusivo e a alimentação 

saudável1.Trata-se de um relato de experiência como Tutora do ambiente virtual 

UniverSus Campus Virtual do Curso Amamenta e Alimenta Brasil desde o segundo 

semestre de 2015, curso voltado para os profissionais da atenção básica que 

foram capacitados de forma presencial pela Rede Amamenta Brasil – RAB e/ou 

pela Estratégia Nacional para a Alimentação Complementar Saudável – ENPACS. 

Esta capacitação tem apoio do Ministério da Saúde – MS em parceria com a 

Fundação Oswaldo Crus – FIOCRUZ. Percebe-se que os cursos a distância são 

fundamentais para os profissionais que já estão inseridos no mercado de trabalho 

e não dispõem do tempo necessário para realizar capacitações na modalidade 

presencial, liberação de gestores por contenção de gastos no que diz respeito 

às oficinas presenciais da realizadas pela EAAB; vale ressaltar que os cursos a 

distância promovem a interação de vários profissionais de regiões e realidades 

distintas, o que enriquece a proposta com trocas de experiências; o tutor tem o 

papel fundamental como mediador para incentivar e instigar, é o responsável pelo 

elo entre os usuários no ambiente virtual. Conclui-se que o 

ensino a distância é a melhor proposta para os profissionais 

que necessitam de capacitações ou aperfeiçoamentos e 

desejam conhecer e trocar experiências com profissionais 

que trabalham com o mesmo objetivo de atuação, porém em regiões diferentes. 
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