UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM
PROGRAMAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM
DOUTORADO EM ENFERMAGEM

EVELINE DO AMOR DIVINO

ACONSELHAMENTO EM AMAMENTAÇÃO NO DOMICÍLIO:
ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO CONTROLADO

CUIABÁ-MT
2020

EVELINE DO AMOR DIVINO

ACONSELHAMENTO EM AMAMENTAÇÃO NO DOMICÍLIO: ENSAIO CLÍNICO
RANDOMIZADO CONTROLADO

Tese apresentada ao Programa de PósGraduação em Enfermagem da Universidade
Federal de Mato Grosso como requisito para
obtenção do título de Doutora em Enfermagem
– Área de Concentração: Enfermagem e o
Cuidado à Saúde Regional.
Orientadora: Profª. Drª. Lenir Vaz Guimarães

Cuiabá-MT
2020

EVELINE DO AMOR DIVINO

ACONSELHAMENTO EM AMAMENTAÇÃO NO DOMICÍLIO: ENSAIO CLÍNICO
RANDOMIZADO CONTROLADO

Esta tese foi submetida à avaliação por Banca Examinadora para a obtenção do título de
Doutora em Enfermagem

Aprovada na sua versão final em 29 de setembro de 2020, atendendo às normas da legislação
vigente da UFMT, Programa de Pós-Graduação em Enfermagem, Doutorado, área de
concentração Enfermagem e o Cuidado à Saúde Regional.

____________________________________
Dr.ª Fabiane Blanco e Silva Bernardino
Coordenadora do Programa

BANCA EXAMINADORA:

Dr.ª Lenir Vaz Guimarães
Presidente (Orientadora)

Dr.ª Samira Reschetti Marcon
Membro Efetivo Interno

Dr.ª Bárbara da Silva Nalin de Souza
Membro Efetivo Interno

Dr.ª Maria Estela Diniz Machado
Membro Efetivo Externo

Dr.Valdecyr Herdy Alves
Membro Efetivo Externo

Cuiabá-MT
2020

DEDICATÓRIA
Querida família, sem vocês jamais estaria onde estou. A caminhada foi difícil e, por vezes,
dolorosa, mas vocês estavam sempre junto, mesmo não estando perto fisicamente! Amo vocês!
Eternas inspirações e motivos da minha jornada, inclusive desta!
Obrigada meu companheiro de vida Gustavo Post Sabin! Te amo!
Dot, minha companheirinha de quatro patas!
Colegas do doutorado, a caminhada foi mais leve e enriquecedora na convivência com vocês.
Obrigada pelas lições!
Amigas, o que seria de tudo isso sem vocês? Sou muito grata pela amizade, compreensão,
companheirismo e força!
Preciso agradecer, em especial e nominalmente, a Áurea Cristina de Paula Corrêa, Isabele
Torquato Mozer Rosa, Renata Cristina Teixeira, Samira Reschetti Marcon, Luanna Arruda e
Silva, Joana D’Arc Chaves Cardoso, Valeria de Carvalho Araújo Siqueira, Carla Rafaela
Teixeira Cunha, Renata Marien Knupp, Adriana Bergamasco Vieira Futigami, Adriana Maria
Silva Lima, Tatiana Bering, Socorro Maria Andrade, Edir Nei Teixeira Mandú, Elen Cassavara,
Priscila Giordani, Rayssa Basílio Arantes, Rodrigo Santiago Dias, Anne Caroline Siqueira,
Fátima Godinho, Odila Watzel, Ana Rosa (CVV), Dulce Galvão, Maria Aparecida Rodrigues.

AGRADECIMENTOS
À minha querida e competente orientadora Prof.ª Dr.ª Lenir Vaz Guimarães, que foi a paz, a
serenidade e o acolhimento que precisava. Que soube direcionar com seu conhecimento,
paciência e leveza o caminho.
À Prof.ª Dr.ª Amanda pelo auxílio indispensável nas análises estatísticas e por me auxiliar na
“tradução” dos números.
Ao Prof. Dr. Juliano Bortolini pela ajuda fundamental na compreensão da estatística.
Aos Membros da Banca de Qualificação e de Defesa pelas contribuições.
Ao Programa de Pós-Graduação em Enfermagem e todo seu corpo docente pela oportunidade,
pelas experiências, pelas trocas. Foram anos de muito aprendizado.
À Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) e à Faculdade de Enfermagem (FAEN) por
conceder o afastamento necessário das atividades para que esta tese fosse desenvolvida.
Ao Grupo de Pesquisa Argos/Gerar pelo suporte e discussões no decorrer da realização da
pesquisa.
À Secretaria Municipal de Saúde e à Diretoria de Atenção Básica pela autorização para
realização da pesquisa nas Unidades de Saúde da Família de Cuiabá.
À Érica Nayla Harrich Teibel e à Luciana Portes de Souza Lima, do Núcleo de Educação
Permanente em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, pelas informações e auxílio
no processo de autorização para realização da pesquisa.
À Responsável técnica pelo Programa de Saúde da Criança Susi Nayara Gonçalves da Costa e
à Tamara Silva e Silva (Responsável pelo Programa quando iniciamos o processo da pesquisa),
à Coordenadora dos Programas Estratégicos Lidiane Cunha Siqueira (Coordenadora quando
iniciamos o processo da pesquisa) e ao Wellington Assunção Ferreira (Coordenador no
momento de realização da pesquisa), aos Coordenadores das regiões de saúde Leste, Jocineide,
e Norte, Gilson, pelo incentivo e apoio para a realização do Curso Básico de Aleitamento
Materno: aconselhamento e manejo, direcionado aos Agentes Comunitários de Saúde (ACS).
Às enfermeiras e ACS das Unidades de Saúde da Família de Cuiabá que participaram do estudo.
Às mulheres participantes do estudo, que nos receberam em suas casas e acolheram a proposta
de pesquisa.
Ao Hospital Universitário Júlio Müller (HUJM) pela cessão do espaço para realização dos
encontros de uma das turmas do curso de ACS.
Aos profissionais que colaboraram com seus saberes e disponibilizaram seu tempo, tornando
possível o Curso Básico de Aleitamento Materno: aconselhamento e manejo, direcionado aos
ACS: Prof.ª Dr.ª Tatiana Bering (Faculdade de Nutrição da UFMT), Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida
Rodrigues Barbosa (Faculdade de Enfermagem da UFMT), Prof.ª Dr.ª Fabiane Blanco e Silva
(Faculdade de Enfermagem da UFMT), Adriana Bergamasco Vieira Futigami (Fonoaudióloga

do HUJM), Elizeth Maria Bartolo Araújo Rocco (Enfermeira do Banco de Leite Humano do
HUJM), Lidiana Laura Campos Borralho de Arruda (Enfermeira do Banco de Leite Humano
do HUJM), Nely Alves de Castro Lima (Enfermeira do Banco de Leite Humano do HUJM),
Nutricionista Elisangela Clemente de Figueiredo e Nutricionista Daniella Pessoa (Hospital
Geral Universitário (HGU).
À Professora da Universidade Estadual de Mato Grosso (UNEMAT) e doutoranda Angélica
Pereira Borges e à Enfermeira Msc. Marielle Jeani Prasnievski da Silva pelo auxílio voluntário
na coleta das informações dos prontuários das gestantes nas Unidades de Saúde da Família de
Cuiabá.
Às bolsistas voluntárias que atuaram no projeto auxiliando como monitoras no curso dos ACS
e como entrevistadoras no domicílio das participantes da pesquisa. Meu agradecimento às
alunas do curso de nutrição da UFMT: Cleângela Fatima Fideris, Gláucia Amorim da Guia
Teixeira, Roberta Teixeira dos Santos, Paula Rubia Balbinot Hunger e Millena Licelia Duarte;
do curso de enfermagem da UFMT: Ingrydy Maria da Silva, Joelma Ferreira do Nascimento,
Juliana Monteiro de Araújo, Daniela Teles Gonçalves Duarte, Kézia Cândido de Almeida e
Rosemary Ursula Haupt Buchenrode; do curso de nutrição do Centro Universitário de Várzea
Grande (UNIVAG), Lucimara de Arruda, e de fonoaudiologia do UNIVAG, Larissa
Albuquerque de Lima da Silva.
A Gláucia Amorim da Guia Teixeira que colaborou para que os lanches do Curso Básico de
Aleitamento Materno: aconselhamento e manejo pudessem ser oferecidos com a diversidade
que foram. E a tod@s que contribuíram para que tivéssemos lanche para todos os dias do curso.
À Prof.ª Dr.ª Maria Aparecida Rodrigues Barbosa pelo compartilhamento de referências e pela
troca de ideias. Obrigada por sua prontidão em colaborar e por ter me inspirado na paixão pelo
aleitamento materno.
A Marilene Cavaletti que generosamente cedeu horas do seu trabalho, o espaço (estúdio
fotográfico) e seu talento, com Reinaldo Lins (maquiador), para que realizássemos uma sessão
de fotos, ao final da pesquisa, com as mamães e seus bebês que participaram do grupo que
recebeu a intervenção. A sessão, com a escolha de uma fotografia para impressão, foi oferecida
como recordação, sem custos, para aquelas que manifestassem interesse. Disponibilizamos
transporte, realizado por mim (Eveline) e pelas Professoras Angélica Pereira Borges
(UNEMAT), Renata Cristina Teixeira (FAEN/UFMT) e Luanna Arruda e Silva
(FAEN/UFMT). Professoras, meu mais profundo agradecimento.
A todas e todos aqui citad@s meu sincero e afetuoso OBRIGADA! Vocês foram essenciais
para a realização deste projeto de doutorado.

DIVINO, E. A. Aconselhamento em amamentação no domicílio: ensaio clínico randomizado
controlado, 2020. Tese (Doutorado em Enfermagem) – Curso de Pós-Graduação em
Enfermagem, UFMT, Cuiabá. 184p.
Orientadora: Dr.ª Lenir Vaz Guimarães

RESUMO
A amamentação é um processo complexo que sofre influência de diversos aspectos que
interferem no processo de decisão da mulher em relação a essa prática. O aconselhamento em
amamentação implica o profissional escutar, compreender e oferecer ajuda às mães,
fortalecendo-as para lidar com pressões e preparando-as para a tomada de decisões relativas à
amamentação. O objetivo desta tese foi avaliar a efetividade do aconselhamento domiciliar em
amamentação na prática do aleitamento materno e os fatores associados à interrupção
permanente da sua exclusividade, nos primeiros 120 dias de vida da criança, em Cuiabá-MT.
Os resultados foram apresentados em formato de dois artigos. O primeiro avaliou a efetividade
do aconselhamento domiciliar em amamentação na duração do aleitamento materno exclusivo
e na frequência dos tipos de aleitamento materno, nos primeiros 120 dias de vida da criança.
Ensaio Clínico Randomizado Controlado (ECR), direcionado às mulheres entre 18 e 49 anos, a
partir da 35ª semana de gestação e que estavam em acompanhamento pré-natal na Estratégia
Saúde da Família da zona urbana de Cuiabá-MT/Brasil. O trabalho de campo foi realizado entre
janeiro e agosto de 2019. Acompanharam-se 40 mulheres, sendo 26 no Grupo Intervenção (GI)
e 14 no Grupo Controle (GC). A intervenção de aconselhamento em amamentação foi realizada
pelo Agente Comunitário de Saúde (ACS), em oito visitas domiciliares: na gestação, até cinco
dias após o parto, aos 15, 30, 45, 60, 90 e 120 dias após o parto. Os dados foram analisados
adotando-se níveis de significância de 5%. Para comparação de médias da duração do
Aleitamento Materno Exclusivo (AME) entre o GI e o GC, utilizou-se o teste de Wald por meio
de Regressão de Poisson. A mesma regressão foi utilizada para verificar o efeito no grupo,
ajustado por possíveis variáveis confundidoras. O aconselhamento demonstrou ser efetivo em
aumentar a duração do AME nos primeiros 120 dias após o parto, média de 64 dias no GI e 52
dias no GC (p<0,001), mas não apresentou significância estatística nas proporções de nenhum
tipo de aleitamento materno, nas medidas ao longo do tempo. Destaca-se a importância do apoio
à amamentação no domicílio em todo o ciclo gravídico-puerperal, especialmente após o parto.
O segundo artigo foi um estudo longitudinal com objetivo de analisar os fatores associados à
interrupção do AME nos primeiros 120 dias de vida da criança, elaborado a partir dos dados
das participantes de um ECR realizado nos domicílios de 40 gestantes, brasileiras, com idade
entre 18 e 49 anos, residentes em áreas cobertas por ACS, em atendimento nas Unidades de
Saúde da Família, da zona urbana de Cuiabá-MT/Brasil. Os dados foram coletados em oito
visitas domiciliares da gestação até 120 dias após o parto. Realizou-se a análise de regressão
univariada e as variáveis explicativas que apresentaram valor-p <0,20 foram incluídas na
análise multivariada. Permaneceram no modelo final as com valor-p <0,05. Os dados
mostraram que a proporção de interrupção do AME aumenta com o passar do tempo, de 25%
aos 15 dias para 61,1% aos 120 dias após o parto. Observou-se que os fatores associados à
interrupção do AME foram o sexo do filho atual ser feminino (RP=1,62) e o uso de chupeta
(RP=2,23). O número de consultas de pré-natal teve uma associação negativa à interrupção
(RP=0,91). Faz-se necessário e urgente implementar ações de promoção, proteção e apoio à
amamentação que visem melhorar as taxas e a duração do AME, considerando as
especificidades de cada comunidade e de cada mulher/família.
Palavras-chave: Aleitamento Materno. Aconselhamento. Ensaio Clínico. Atenção Primária à
Saúde. Assistência Domiciliar.
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ABSTRACT
Breastfeeding is a complex process that undergoes influence from various aspects interfering
the woman’s decision-making process with regard to this practice. Breastfeeding counseling
requires from the professional to listen to, understand and offer help to puerperal mothers,
thereby strengthening them to deal with strains and preparing them to make decisions regarding
breastfeeding. This thesis was aimed to evaluate the effectiveness of home breastfeeding
counseling in the practice of breastfeeding and the factors associated with the permanent
interruption of its exclusivity, in the first 120 days of the child’s life, in Cuiabá-MT. The results
were exposed in two articles. The first evaluated the effectiveness of home breastfeeding
counseling on the duration of exclusive breastfeeding and the frequency of the types of
breastfeeding in the first 120 days of the child’s life. Randomized Controlled Clinical Trial
(RCT), targeted at women between 18 and 49 years old, from the 35th week of pregnancy and
who were in prenatal follow-up in the Family Health Strategy of the urban area of CuiabáMT/Brazil. The field work was conducted between January and August 2019. We followed-up
40 women, 26 in the Intervention Group (IG) and 14 in the Control Group (CG). The
breastfeeding counseling intervention was held by the Community Health Worker (CHW), in
eight home visits: during pregnancy, up to five days after delivery, at 15, 30, 45, 60, 90 and 120
days after delivery. The data were analyzed adopting significance levels of 5%. In order to
compare the averages of the duration of exclusive breastfeeding (EBF) between IG and CG, we
used the Wald’s test by means of Poisson Regression. The same regression was used to check
the effect on the group, adjusted by possible confounding variables. The counseling proved to
be effective in increasing the duration of EBF in the first 120 days after delivery, 64 days on
average in the IG and 52 days in the CG (p<0,001), but did not show statistical significance in
the proportions of any type of breastfeeding, in the measurements over time. We should
highlight the importance of home breastfeeding support throughout the pregnancy-purperal
cycle, especially after delivery. The second article was a longitudinal study with the aim of
analyzing the factors associated with the interruption of EBF in the first 120 days of the child’s
life, prepared from the data of the participants of a RCT conducted in the homes of 40 pregnant
women, Brazilians, aged between 18 and 49 years, living in areas covered by CHW, undergoing
health care in the Family Health Units of the urban area of Cuiabá-MT/Brazil. The data were
collected in eight home visits during pregnancy up to 120 days after delivery. We performed
the univariate regression analysis, where the explanatory variables that showed a p-value <0.20
were included in the multivariate analysis. Those with a p-value <0,05 remained in the final
model. The data showed that the interruption proportion of EBF increases with time, from 25%
at 15 days to 61.1% at 120 days after delivery. We noted that the factors associated with the
interruption of EBF were: the female gender of the current child (PR=1,62) and the use of
pacifiers (PR=2,23). The number of prenatal consultations had a negative association with
interruption (PR=0,91). It is necessary and urgent to implement actions for the promotion,
protection and support of breastfeeding, with a view to improving the rates and duration of
EBF, considering the specificities of each community and each woman/family.
Keywords: Breast Feeding. Counseling. Clinical Trial. Primary Health Care. Home Nursing.
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RESUMÉN
La lactancia es un proceso complejo que sufre interferencias de diversos aspectos que influyen en
el proceso de decisiones de la mujer en relación con esta práctica. El asesoramiento sobre lactancia
requiere que el profesional escuche, comprenda y ofrezca ayuda a las madres, fortaleciéndolas para
hacer frente a las presiones y preparándolas para tomar decisiones relativas a la lactancia. El
objetivo de esta tesis fue evaluar la eficacia del asesoramiento sobre lactancia materna en el hogar
en la práctica de la lactancia materna y los factores asociados con la interrupción permanente de su
exclusividad, en los primeros 120 días de vida del niño, en Cuiabá-MT. Los resultados se
presentaron en dos artículos. El primero de ellos evaluó la eficacia del asesoramiento sobre lactancia
materna en el hogar en cuanto a la duración de la lactancia materna exclusiva y la frecuencia de los
tipos de lactancia materna en los primeros 120 días de vida del niño. Ensayo Clínico Aleatorizado
Controlado (ECA), dirigido a mujeres de 18 a 49 años de edad, a partir de la 35ª semana de gestación
y que se encontraban en seguimiento prenatal en la Estrategia de Salud Familiar de la zona urbana
de Cuiabá-MT/Brasil. El trabajo de campo tuvo lugar entre enero y agosto de 2019. Un total de 40
mujeres fueron acompañadas, 26 en el Grupo de Intervención (GI) y 14 en el Grupo de Control
(GC). La intervención de asesoramiento sobre lactancia se llevó a cabo por el Agente Comunitario
de Salud (ACS), en ocho visitas a domicilio: durante el embarazo, hasta cinco días después del
parto, a los 15, 30, 45, 60, 90 y 120 días después del parto. Los datos se analizaron adoptando
niveles de significación del 5%. Para comparar los promedios de la duración de la lactancia materna
exclusiva (LME) entre GI y GC, se utilizó la prueba de Wald mediante la Regresión de Poisson. Se
utilizó la misma regresión para comprobar el efecto en el grupo, ajustado por posibles variables de
confusión. El asesoramiento demostró ser eficaz para aumentar la duración de la LME en los
primeros 120 días después del parto, media de 64 días en el GI y 52 días en el GC (p<0,001), pero
no presentó una significación estadística en las proporciones de ningún tipo de lactancia, según se
midió a lo largo del tiempo. Se subraya la importancia del apoyo a la lactancia materna en el hogar
durante todo el ciclo gravídico-purperal, especialmente después del parto. El segundo artículo fue
un estudio longitudinal con el objetivo de analizar los factores asociados a la interrupción de la
LME en los primeros 120 días de vida del niño, preparado sobre la base de los datos de los
participantes de un ECA ocurrido en los hogares de 40 mujeres embarazadas, brasileñas, con edades
comprendidas entre 18 y 49 años, que viven en zonas cubiertas por ACS, tratadas en las Unidades
de Salud Familiar de la zona urbana de Cuiabá-MT/Brasil. Os dados foram coletados em oito visitas
domiciliares da gestação até 120 dias após o parto. Los datos se recolectaron en ocho visitas
domiciliarias durante el embarazo hasta 120 días después del parto. Se efectuó el análisis de
regresión univariado, donde las variables explicativas que presentaban un valor-p <0,20 se
incluyeron en el análisis multivariado. Permaneció en el modelo final las con valor-p <0,05. Los
datos mostraron que la proporción de interrupción de la LME aumenta con el paso del tempo, del
25% a los 15 días al 61,1% a los 120 días después del parto. Se notó que los factores asociados a la
interrupción de la LME eran: el sexo femenino del bebé actual (RP=1,62) y el uso de chupete
(RP=2,23). El número de consultas prenatales tuvo una asociación negativa con la interrupción
(RP=0,91). Es necesario y urgente aplicar medidas de promoción, protección y apoyo a la lactancia
materna que apunten a mejorar las tasas y la duración de la LME, teniendo en cuenta las
especificidades de cada comunidad y de cada mujer/familia.
Palabras clave: Lactancia materna. Consejo. Ensayo clínico. Atención primaria de la salud.
Atención domiciliaria no professional.
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1 INTRODUÇÃO

1.1 Aspectos conceituais e epidemiológicos do aleitamento materno

Conceitualmente, a amamentação compreende a sucção do lactente diretamente à
mama, enquanto o Aleitamento Materno (AM) abrange todas as formas do lactente receber o
leite humano, como também o movimento social para promoção, proteção e apoio a essa prática
(TAMEZ, 2010). No entanto, sob a ótica pragmática, os termos são utilizados como sinônimos.
Em 1991, a World Health Organization (WHO) propôs a adoção de indicadores de AM
buscando um conjunto comum de medidas para avaliar as práticas e o progresso de programas
promocionais de AM e então adotou definições para categorizá-lo (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 1991). Os critérios foram revisados em 2008, ampliando-se para as práticas
de alimentação infantil, classificadas em AM, Aleitamento Materno Exclusivo (AME), AM
predominante, alimentação complementar1 e alimentação com mamadeira2 (WORLD
HEALTH ORGANIZATION, 2008).
Uma criança em AM recebe leite, direto da mama ou ordenhado, independentemente de
receber ou não outros alimentos. Quando a criança recebe somente leite materno ou leite
humano de outra fonte, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes
contendo vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos, ela está
em AME (BRASIL, 2015a, 2019; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008). Quando
recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões),
sucos de frutas e fluidos rituais, é AM predominante (BRASIL, 2015a; WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2008). O AM misto ou parcial é quando recebe leite materno e outros tipos
de leite (BRASIL, 2015a). No AM complementado, a criança recebe leite materno e alimentos
sólidos ou semissólidos com a finalidade de complementar o AM, e não de substituí-lo
(BRASIL, 2015a). Já o desmame é a interrupção [cessação] permanente de qualquer
aleitamento materno (BRASIL, 2015a; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).

1

O termo alimentação complementar é usado para descrever a alimentação adequada em crianças amamentadas
com seis meses de idade ou mais. A criança recebe leite materno e alimentos sólidos ou semissólidos, podendo
receber qualquer líquido, incluindo leite não humano (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008).
2
A criança recebe qualquer líquido (incluindo leite materno) ou alimento semissólido por mamadeira. Embora a
alimentação com mamadeira não seja uma categoria de aleitamento materno, ela foi incluída entre os indicadores
chave devido a sua interferência potencial nas boas práticas de aleitamento materno e a sua associação com o
aumento da morbidade e mortalidade infantil por doenças diarreicas (WORLD HEALTH ORGANIZATION,
2008).
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A WHO, de 1979 até 2000, indicava o AME por quatro a seis meses. Uma revisão
sistemática publicada em 2001 e atualizada em 2012 avaliou os efeitos na saúde, no crescimento
e no desenvolvimento de crianças amamentadas exclusivamente até os seis meses em
comparação à mesma prática com outras até os três a quatro meses (KRAMER; KAKUMA,
2012; KRAMER; KAKUMA; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001). A partir dos
resultados dessa revisão, a recomendação dos órgãos internacionais passou a ser de leite
materno exclusivo até os seis meses de idade, sob livre demanda (GIUGLIANI; SANTOS,
2017; KRAMER; KAKUMA, 2012), mantendo o aleitamento até os dois anos de idade ou mais
com a introdução [em tempo oportuno] de alimentos complementares nutricionalmente
adequados e seguros (BRASIL, 2015a, 2019; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001,
2015, 2016).
Ainda no final da década de 1980 começaram a aparecer as evidências de que a
introdução precocemente [antes dos seis meses] de outros líquidos, além do leite materno, e de
alimentos semissólidos/sólidos era prejudicial à saúde da criança, aumentando o risco e a
frequência de infecções gastrointestinais. Assim, o AME passou a ser reconhecido, destacandose a influência positiva na sobrevivência, na saúde e no desenvolvimento das crianças em
populações de alta, média e baixa renda (CARVALHO; GOMES, 2017; GIUGLIANI;
SANTOS, 2017).
Melhorar o desenvolvimento da criança e reduzir os custos da saúde resultam em ganhos
econômicos (VICTORA et al., 2016). Assim, pode-se dizer que o AM também contribui com
a economia e traz benefícios sociais e ambientais, sendo de fundamental importância aos
indivíduos, à família, às instituições de saúde, à sociedade e ao Estado (EIDELMAN, 2012;
GARTNER et al., 2005; ROLLINS et al., 2016).
A importância do AM tem sido amplamente documentada e divulgada, fornecendo
vantagens em curto e longo prazos. Estudos, como o realizado por Jones et al. (2003), tem
mostrado a relevância do AM para a redução global da morbidade e mortalidade infantil,
ocupando o primeiro lugar como medida preventiva das mortes por causas preveníveis em
crianças com idade inferior a cinco anos, reduzindo-as em 13%.
O leite materno é o alimento mais apropriado para as crianças nos primeiros meses de
vida pelas suas propriedades nutritivas e imunológicas, além de favorecer o vínculo entre mãe
e filho pelo ato de amamentar (ESCOBAR et al., 2002). Esse ato tem, ainda, efeito
tranquilizante e analgésico sobre o lactente (ABDEL RAZEC; AZ EL-DEIN, 2009; EFE;
OZER, 2007; LEITE et al, 2015; TADDIO et al., 2010).
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O aleitamento confere proteção contra infecções na infância, principalmente diminuindo
o risco de infecção gastrointestinal, de otite média e de pneumonia, além da sua contribuição
na redução da propensão ao sobrepeso ou à obesidade e diabetes mellitus tipos 1 e 2 (KRAMER;
KAKUMA, 2012; VICTORA et al., 2016). Quando se refere à amamentação exclusiva por seis
meses, as crianças apresentam, principalmente, menor risco de morbidade por infecção
gastrintestinal e respiratória, bem como proteção contra maloclusão3 (KRAMER; KAKUMA,
2012).
A amamentação, por seis meses ou mais, está associada a um melhor desempenho na
avaliação intelectual geral. O aumento dos escores nos testes de inteligência foi constatado tanto
na infância (FONSECA et al., 2013) quanto na idade adulta. O bom desempenho nos testes
sugere a melhora da inteligência e a possibilidade do aumento da escolaridade e da renda em
adultos, com efeito tanto no nível individual quanto social (VICTORA et al., 2015, 2016;
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016).
Para a mulher que amamenta, os estudos apontam a redução do risco de hemorragias no
pós-parto, uma vez que há estímulo para rápida involução uterina, com consequente prevenção
da anemia; o auxílio para retorno ao peso pré-gravídico com maior rapidez (EIDELMAN, 2012;
GARTNER et al., 2005); o aumento do intervalo interpartal considerando o prolongamento do
período de amenorreia pós-parto; a proteção contra o câncer de mama e a osteoporose, como
também uma possível proteção contra o câncer de ovário e o diabetes mellitus tipo 2
(KRAMER; KAKUMA, 2012; VICTORA et al., 2016).
Mundialmente, estima-se que a ampliação da amamentação em um nível quase
universal, em crianças de 0 a 23 meses, poderia prevenir 823.000 mortes a cada ano em crianças
menores de cinco anos e 20.000 mortes por câncer de mama em mulheres. A amamentação é
uma fonte crítica de energia e nutrientes durante a doença, reduzindo a mortalidade entre
crianças que estão desnutridas (VICTORA et al., 2016).
O início prematuro da amamentação dentro da primeira hora de vida é recomendado
pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2014), sendo considerado um fator de
proteção contra mortes neonatais (BOCCOLINI et al., 2013; EDMOND et al., 2006). Em 10
anos, de 1996 a 2006, esse início precoce da amamentação no Brasil passou de 33% para 42,9%,

3

A maloclusão é uma desordem de desenvolvimento do complexo craniofacial que afeta os maxilares, língua e
músculos faciais. A etiopatogenicidade da maloclusão é multifatorial, causada por uma interação de fatores
hereditários, congênitos, adquiridos, morfológicos, biomecânicos e ambientais, de ordem geral ou local, assim
como pela presença de hábitos bucais deletérios (CARVALHO, 2017).
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respectivamente, e, em 2008, alcançou o patamar de 67,7% (BRASIL, 2009a; SEGALLCORRÊA et al., 2009).
Globalmente, menos de 40% das crianças menores de seis meses de idade são
amamentadas exclusivamente (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015). A prevalência
do AME varia conforme as regiões mundiais, encontrando-se em 59% no Sul da Ásia, 57% na
África Oriental e do Sul (Austral), 35% no Oriente Médio e Norte da África, 32% na América
Latina e no Caribe, 31% no Leste Asiático e Pacífico, 29% na África Ocidental e Central e 29%
na Europa Central e Leste Europeu (UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND, 2016).
Poucos países de alta renda reportam informações sobre iniciação precoce e
amamentação exclusiva ou continuada aos dois anos, dificultando, assim, a análise. Dentre os
dados disponíveis, encontra-se uma menor duração da amamentação em países de alta renda
quando comparados aos de baixa e média renda. Entretanto, mesmo nesses últimos, apenas 37%
das crianças menores de seis meses são exclusivamente amamentadas (VICTORA et al., 2016).
A amamentação é um dos poucos comportamentos de saúde positivos que são mais
prevalentes nos países de baixa renda do que nos países de alta renda. As prevalências mais
altas de amamentação aos 12 meses foram encontradas na África Subsaariana, no Sul da Ásia
e em partes da América Latina. Na maioria dos países de alta renda, a prevalência é inferior a
20%. O Reino Unido tem uma prevalência inferior a 1%, a Suécia 16%, os Estados Unidos da
América (EUA) 27% e a Noruega 35% (UNITED NATIONS CHILDREN’S FUND, 2016;
VICTORA et al., 2016).
As estimativas das prevalências do AM no Brasil mostram que a maioria das crianças
(91,7% ) seria amamentada no primeiro mês de vida. Essa proporção decresce para 84,6% aos
120 dias e para 77,6% aos 180 dias. Quanto aos valores do AME, as taxas são ainda menores.
Os percentuais na idade de 30, 120 e 180 dias diminuem para 60,7%, 23,3% e 9,3%,
respectivamente (BRASIL, 2009a).
No Brasil, a Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde da Criança e da Mulher – PNDS
2006 apontou que mais de 95% das crianças iniciam a amamentação, no entanto a prática é
abandonada precocemente, sendo que o percentual de crianças em AME de zero a seis meses
foi de 38,6% (SEGALL-CORRÊA et al., 2009). Resultado semelhante foi encontrado na II
Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal
realizada em outubro de 2008, com 34.366 crianças menores de 1 ano, na qual o AME em
crianças menores de quatro meses foi de 51,2% e em menores de seis meses 41% (BRASIL,
2009a).
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No período de 1975 a 2008, realizaram-se sete pesquisas nacionais que evidenciaram o
aumento de 3,1% para 41% na prevalência do AME em menores de seis meses. Desde a década
de 1980 houve uma considerável expansão, e a comparação entre os inquéritos sugere que a
velocidade de aumento vem se mantendo estável (VENANCIO; SALDIVA; MONTEIRO,
2013). Os resultados preliminares do Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil
(ENANI), que avaliou 14.505 crianças menores de cinco anos, entre fevereiro de 2019 e março
de 2020, revelou que 60% das crianças menores de quatro meses e 45,7% das menores de seis
meses estavam em AME no Brasil (UNIVERSIDADE DEFERAL DO RIO DE JANEIRO,
2020).
Mesmo diante dos avanços nas últimas décadas, retomando-se a valorização do AM, o
cenário nacional da amamentação ainda está aquém das recomendações dos órgãos
internacionais (SEGALL-CORRÊA et al., 2009; VENANCIO; SALDIVA; MONTEIRO,
2013; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2008).
Segundo parâmetros propostos pela OMS (Quadro 1), os valores revelados pela última
pesquisa de prevalência em 2008 estão longe do ideal. Quanto ao AME em menores de seis
meses, 23 capitais se encontram em situação considerada "razoável" e apenas quatro [Belém,
Campo Grande, Distrito Federal e Florianópolis] estão em "boa situação". No que se refere à
duração do AM, a situação é considerada, na maioria dos casos, "ruim" e apenas Macapá é
classificada como "razoável" (VENANCIO et al., 2010).
Quadro 1 – Indicadores de aleitamento materno segundo parâmetros da Organização Mundial
da Saúde e interpretação de acordo com dados da II Pesquisa de Prevalência de
Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal de 2008
Aleitamento Materno na 1ª hora de vida

Classificação da OMS

Muito ruim
Ruim
Bom
Muito bom
Aleitamento Materno Exclusivo em
menores de 6 meses
Muito ruim
Ruim
Bom
Muito bom

0-29%
30-49%
50-89%
90-100%

Distribuição das
capitais (n)
27
-

0-11%
12-49%
50-89%
90-100%

23
04
-

0-17 meses
18-20 meses
21-22 meses
23-24 meses

26
01
-

Duração mediana do Aleitamento Materno
Muito ruim
Ruim
Bom
Muito bom
Fonte: World Hearth Organization; LINKAGES, 2003.
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No que tange à prevalência do AME em crianças menores de quatro meses e menores
de seis meses, a última pesquisa nacional de aleitamento materno apontou 55,1% e 45%,
respectivamente, na região Centro-Oeste, resultado superior ao do país como um todo [51,2%
em menores de quatro meses e 41% em menores de seis meses]. No entanto, Cuiabá foi a capital
com a menor prevalência, 33,7% em crianças menores de quatro meses e 27,1% em menores
de seis meses (BRASIL, 2009a). Um estudo realizado em Cuiabá (SILVA et al., 2007), no ano
de 2004, com 921 crianças, apontou uma prevalência do AME em menores de 120 dias de
28,5% e ao final dos 180 dias de 6,9%.
Quanto à duração mediana do AME, esta passou de 23,4 dias, em 1999, para 54,1 dias
(1,8 meses), em 2008, no conjunto das capitais brasileiras e DF, constatando-se um aumento de
um mês (BRASIL, 2009a; VENANCIO; SALDIVA; MONTEIRO, 2013). Na região CentroOeste, passou de 19,5 dias, em 1999, para 66,6 dias e em Cuiabá houve uma redução de 5,1
para 0,7 dia (VENANCIO et al., 2010).
A mediana do AM, verificada na última pesquisa de prevalência [2008], de 11,2 meses
(341,6 dias) (BRASIL, 2009a) foi inferior à encontrada na PNDS/2006, de 14 meses (SEGALLCORRÊA et al., 2009). Mesmo considerando a maior mediana, identifica-se uma situação
desfavorável quando comparada à observada por Pérez-Escamilla (2003) na Bolívia, 17,5
meses, na Guatemala, 19,9 meses, e no Peru, 19,5 meses, na década de 1990 (VENANCIO et
al., 2010).
Considerando a tendência dos dados relacionados ao AM no Brasil, da década de 1970
até a última pesquisa nacional de aleitamento em 2008, pode-se dizer que houve uma melhora
significativa da situação, embora tenham ocorrido alguns progressos mais discretos ou mesmo
retrocesso, persistindo diferenças entre as regiões e capitais analisadas. Apesar de a situação do
AM estar longe da ideal, os avanços conquistados no país são inegáveis. Mesmo que a
identificação dos fatores que levaram a essa melhora extrapole o escopo deste estudo, é
importante apontar as mudanças no perfil socioeconômico da população e a evolução da política
nacional de AM como fatores que podem ter influenciado esse comportamento (VENANCIO
et al., 2010).
As práticas de amamentação são afetadas por uma ampla gama de fatores. É um
processo complexo que sofre influências de aspectos individuais, intrínsecos à mulher, que
estejam relacionados ao seu comportamento e estado afetivo, emocional e psíquico, além de
fatores fisiológicos, históricos, culturais, sociais e econômicos. Todos esses elementos irão
influenciar no processo de decisão da mulher em iniciar, manter ou interromper a amamentação
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(ANDRADE; COCA; ABRÃO, 2010; ORIÁ, 2008; ROLLINS et al., 2016; SOARES et al.,
2015).

1.2 Fatores relacionados à interrupção do aleitamento materno exclusivo e ao desmame
precoce
A interrupção [cessação] permanente do AM, o desmame, pode ocorrer precocemente,
antes da criança estar preparada [fisiologicamente] para receber outros líquidos ou alimentos,
ou seja, antes dos seis meses de idade. Já quando o aleitamento deixa de ser exclusivo, mas
ainda ocorre, há interrupção precoce do AME, porém não o desmame (BRASIL, 2015a).
É necessário considerar o desmame precoce como elemento que repercute não apenas
na saúde da criança, mas que interrompe de forma abrupta o vínculo mãe e filho (aspecto
psicológico), retarda o retorno da mulher às suas condições físicas anteriores à gravidez
(aspecto físico e biológico) e afeta o orçamento familiar devido ao custo das fórmulas lácteas
(aspecto econômico) (ORIÁ, 2008).
Diversos estudos internacionais apontam fatores que contribuem para o desmame
precoce, destacando os aspectos individuais, como os conselhos e as práticas que enfraquecem
a confiança materna e a autoeficácia4 (AVERY et al., 2009; BROWN et al., 2014); a posição
de amamentação ou pega inadequada (ODOM et al., 2013); o suporte inadequado,
especialmente nas primeiras semanas após o nascimento (ROLLINS et al., 2016). Além disso,
o choro e a agitação da criança, a percepção de fome e a incapacidade de acalmá-la (HOWARD
et al., 2006; WASSER et al., 2011) geralmente fazem com que a mãe acredite que seu leite é
insuficiente e introduza substitutos do leite materno (McCANN; BENDER, 2006).
Um recente estudo espanhol apontou como principal causa de abandono da
amamentação a hipogalactia5, seguida da falta de aumento de peso e/ou a perda de peso do
lactante. Esse último foi o motivo mais frequente reconhecido pelas mães para combinar leite
materno com leite artificial (VILA-CANDEL et al., 2018).
No entanto, a maior parte dos motivos que as mães expressam como hipogalactia se
baseia em percepções subjetivas. E esta pode ser afetada por uma variedade de fatores externos,
dentre eles as orientações profissionais que não consideram a capacidade da mãe para
amamentar e o seu desejo. A maioria das mães do estudo espanhol tem uma ideia positiva do

4

Compreende-se como uma habilidade para julgar-se capaz de realizar com êxito uma ação concreta (ORIÁ,
2008).
5
Baixa produção de leite (TAVARES, 2017).
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AM, no entanto a metade não cumpre as expectativas antes mesmo de um mês (VILACANDEL et al., 2018).
No Chile, os principais motivos que levam a cessar a amamentação antes dos seis meses
são a percepção da criança com fome (27,2%), problemas na mama ou no mamilo (14,7%) e
início das atividades laborais ou estudantis (10,4%). No entanto, as mulheres que acessam os
benefícios da lei, como a licença remunerada, têm mais probabilidade de dar AME por seis
meses (DURAN-AGÜERO; VILLARROEL, 2018).
O trabalho materno é um dos principais motivos para não amamentar ou para o desmame
precoce. O número crescente de mulheres no mercado de trabalho alerta para a importância dos
intervalos durante a jornada, salas próprias para amamentação e a provisão da licençamaternidade (ROLLINS et al., 2016). A licença curta (inferior a seis semanas) leva a um
aumento de quatro vezes a chance de não iniciar a amamentação ou de desmame precoce
(GUENDELMAN et al., 2009).
Além da licença-maternidade, as pausas para amamentação fornecidas às mulheres que
retornam ao trabalho favorecem a manutenção da amamentação. Dos 193 países EstadosMembros das Nações Unidas, 182 dispõem de dados sobre políticas de pausas para
amamentação no trabalho, sendo a última atualização da base em março de 2012. Destes, 130
países têm prevista a pausa remunerada, 7 tem pausas não remuneradas e 45 (25%) não possuem
políticas. Em 41 países são garantidas pausas até que a criança atinja 1 ano de idade. A maioria
dos países fornece uma hora de pausa. As políticas nacionais que garantem a pausa paga para
amamentação, até pelo menos os seis meses da criança, foram associadas a taxas
significativamente mais altas de amamentação exclusiva (HEYMANN; RAUB; EARLE,
2013).
Uma revisão integrativa (LIMA, NASCIMENTO, MARTINS, 2018), que compreendeu
o período de 2012 a 2016, identificou os principais fatores que interferem no AM e influenciam
no desmame precoce: leite fraco/insuficiente; pouco preparo e incentivo dos profissionais de
saúde para a prática de AME; introdução de alimentos inadequados para a idade; falta de
conhecimentos da mãe sobre a importância do AM; dor e trauma mamilar; uso de chupeta; e
trabalho materno.
As intercorrências mamárias, o trabalho materno fora de casa e o uso de chupetas e
mamadeiras são fatores recorrentes em muitos estudos nacionais. Mulheres que passam por
problemas como ingurgitamento mamário, traumas mamilares e mastite apontam uma relação
significativa com a cessação da amamentação (BARBIERI et al., 2015; CARVALHAES;
PARADA; COSTA, 2007; PARADA et al., 2005; ROCCI; FERNANDES, 2014). Essas
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dificuldades, acentuadas pela dor e pelo sangramento durante a amamentação (SOUZA et al.,
2015), prejudicam a continuidade da prática do AME e do AM.
A exposição precoce a bicos artificiais está associada a uma menor chance de ocorrer o
AME (SOUZA et al., 2012). O uso de chupetas e mamadeiras é um fator de risco para
interrupção permanente do AME e do AM no Brasil (SANTOS et al., 2019; SOUZA et al.,
2015), destacando-se o risco relacionado à chupeta (CARVALHAES; PARADA; COSTA,
2007; PARIZOTO et al., 2009; VANNUCHI et al., 2005; QUELUZ et al., 2012)
consistentemente associada ao desmame (SILVA et al., 2019). Em um estudo realizado em
Cuiabá, o uso de chupeta mostrou ser o principal fator de risco para desmame precoce
(FRANÇA et al., 2007). Salustiano et al. (2012) demonstraram que crianças amamentadas e
que utilizavam chupeta durante grande parte do dia apresentavam quatro vezes mais chance de
serem desmamadas do que aquelas que não utilizavam.
O trabalho materno fora de casa tem sido um dos aspectos mais fortemente relacionados
ao desmame precoce (FIGUEIREDO; MATTAR; ABRÃO, 2013; SALUSTIANO et al., 2012;
VANNUCHI et al., 2005). É um facilitador da introdução de complementos ao AM antes dos
seis meses (GIULIANI et al., 2012), uma vez que o retorno ao trabalho ou aos estudos acaba
afastando a mãe e a criança, o que favorece a cessação da amamentação (BAPTISTA;
ANDRADE; GIOLO, 2009; SOUZA et al., 2015). Um estudo realizado no interior de São Paulo
demonstrou que mães que trabalham fora e sem licença-maternidade têm três vezes mais chance
de desmamarem precocemente seus filhos (QUELUZ et al., 2012).
Uma revisão integrativa do período de 2010 a 2015 reforça aspectos já mencionados
referentes ao desmame precoce ou à diminuição da duração do AM, como a ausência materna
para trabalhar fora ou trabalhar sem a proteção legal, os problemas relacionados às mamas e o
uso de bicos artificiais (BATISTA, RIBEIRO, NASCIMENTO, 2017). Ressalta-se que o uso
da chupeta foi o maior achado nos estudos incluídos na revisão, seguido pelo uso de mamadeiras
ou a prática de alimentação artificial. Essa revisão também apontou outros fatores: baixa
escolaridade materna e nascimento em unidade não credenciada, como Hospital Amigo da
Criança.
A baixa escolaridade materna (até o primeiro ou segundo grau) (FRANÇA et al., 2007;
QUELUZ et al., 2012) e a idade inferior a 20 anos (FRANÇA et al., 2007; SOUZA et al., 2015)
representaram maior risco de a criança não estar em AME. No entanto, um estudo realizado em
Volta Redonda, no Rio de Janeiro, demonstrou que os percentuais de AME, em menores de seis
meses, não apresentaram diferença estatística entre mães adolescentes e adultas (CRUZ;
ALMEIDA; ENGSTROM, 2010).
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No Brasil, alguns estudos buscam a relação da primiparidade com a amamentação,
identificando-a como um fator de risco para a interrupção permanente do AME (VANNUCHI
et al., 2005) e para o desmame precoce (VIEIRA et al., 2004; SALUSTIANO et al., 2012).
Ainda, assim, encontra-se resultado que indica não haver associação entre o desmame precoce
e a primiparidade (QUELUZ et al., 2012).
Dodt et al. (2013) apontaram que as primíparas são mais propensas a iniciar o
aleitamento, no entanto costumam mantê-lo por menos tempo, introduzindo mais precocemente
os alimentos complementares, pois são mães inexperientes e, consequentemente, possuem mais
dúvidas e dificuldades para manter a amamentação. As primíparas também podem sofrer mais
influências de familiares e pessoas próximas quanto às práticas que possam favorecer o
desmame precoce (OLIVEIRA et al., 2010). Desse modo, é provável que fatores culturais que
favoreçam a cessação do AM tenham maior impacto no primeiro parto (VIEIRA et al., 2004).
A influência cultural e familiar (GIULIANI et al., 2012) se mostra bastante relevante
nas questões relacionadas à amamentação. A presença de crenças, valores culturais e mitos que
prejudicam o AM (BAPTISTA; ANDRADE; GIOLO, 2009; SOUZA; SODRÉ; FERREIRA
DA SILVA, 2015) contribui de maneira decisiva para a interrupção permanente do AME e para
o desmame precoce.
Outros aspectos que são referidos como motivo para iniciar o desmame precoce são as
alegações maternas acerca do seu leite (GIULIANI et al., 2012), como leite fraco ou
insuficiente (SOUZA; SODRÉ; FERREIRA DA SILVA, 2015), que não sacia a fome (SOUZA
et al., 2015) e que, frequentemente, é associado, pelas mães, às cólicas da criança (GIULIANI
et al., 2012) e a ela não querer mamar (SOUZA; SODRÉ; FERREIRA DA SILVA, 2015).
Aparecem, ainda, nos estudos brasileiros, como determinantes para o desmame precoce:
os problemas de saúde maternos e da criança (GIULIANI et al., 2012; SOUZA; SODRÉ;
FERREIRA DA SILVA, 2015), especialmente quando a doença da criança levou à internação
hospitalar (SOUZA et al., 2015); a recomendação médica (SOUZA; SODRÉ; FERREIRA DA
SILVA, 2015); o baixo peso ao nascer; as dificuldades encontradas pela mãe para amamentar
nos primeiros dias de pós-parto (BAPTISTA; ANDRADE; GIOLO, 2009; SOUZA et al., 2015;
SOUZA; SODRÉ; FERREIRA DA SILVA, 2015); mãe que não gostava de amamentar
(SOUZA et al., 2015); e o apelo da indústria para o uso de leite e bicos artificiais (BAPTISTA;
ANDRADE; GIOLO, 2009).
A falta de suporte adequado dos serviços de saúde e dos familiares apareceu como fator
contribuinte para a interrupção permanente do AME e para o desmame precoce (BAPTISTA;
ANDRADE; GIOLO, 2009), bem como as poucas orientações fornecidas sobre AM
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(FIGUEIREDO; MATTAR; ABRÃO, 2013; SOUZA et al., 2015), ordenha e armazenamento
do leite (SOUZA et al., 2015).
Machado e Larocca (2004) referem que as mulheres que enfrentam algumas
dificuldades durante o AM podem sentir-se desencorajadas para continuar a amamentar, além
de sentirem que não foram orientadas de maneira segura e eficaz.
Estudos apontam que a falta de apoio de profissionais de saúde ou pessoas mais
experientes dentro e fora da família, apesar do forte desejo de efetivar o aleitamento, pode
constituir um fator que contribui para o desmame precoce (EKSTROM; WIDSTROM;
NISSEN, 2003; NAKANO; MAMEDE, 1999), sendo a avó (materna e paterna) o membro
familiar que possui maior influência para o sucesso ou fracasso do AME (BEZNER KERR et
al., 2007; EKSTROM; WIDSTROM; NISSEN, 2003).
Todos esses fatores intervenientes apresentados podem contribuir para as mães não
amamentarem de forma bem-sucedida, tendo, assim, menor probabilidade de elas tentarem
amamentar em gestações subsequentes (DA VANZO; STARBIRD; LEIBOWITZ, 1990).
Embora existam os fatores que contribuem para a interrupção permanente do AME e
para o desmame precoce, os estudos nacionais apontam os seguintes fatores protetores da
amamentação: a consciência da mãe sobre os benefícios da amamentação; o alojamento
conjunto da mãe e criança no hospital (BAPTISTA; ANDRADE; GIOLO, 2009); a
amamentação da criança com leite exclusivamente materno no primeiro dia de vida
(BAPTISTA; ANDRADE; GIOLO, 2009; VIEIRA et al., 2004); o não uso de chupeta (VIEIRA
et al., 2004); e o nascimento em Hospital Amigo da Criança (HAC) (FIGUEIREDO;
MATTAR; ABRÃO, 2013; VIEIRA et al., 2014). Nascer em HAC apontou uma duração média
do AME de 60,2 dias contra 48,1 dias em crianças que não nasceram nesses hospitais (BRASIL,
2009a).
Maiores prevalências de AM foram associadas à mãe com idade igual ou superior a 35
anos; escolaridade de terceiro grau; à beneficiária da licença-maternidade (SOUZA et al.,
2012); à multiparidade (VIEIRA et al., 2004; SOUZA et al., 2012); a estar casada/vivendo em
união (SOUZA; SODRÉ; FERREIRA DA SILVA, 2015); e a exercer atividades no lar. Esse
último aspecto foi relacionado ao dobro de frequência do AME em comparação àquelas mães
que tinham alguma atividade ocupacional que as afastavam de casa (DAMIÃO, 2008).
A chance de prolongar o tempo do AM é ampliada de acordo com o aumento do número
de filhos, principalmente quando a amamentação dos filhos anteriores foi bem-sucedida
(VENANCIO, 2002). As experiências prévias de amamentação e o tempo de duração são
antecedentes que possuem relação diretamente proporcional com a manutenção do AM
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prolongado (MEEDYA; KATHLEEN; KABLE, 2010). Segundo Bakoula et al. (2007), ter tido
experiência prévia com amamentação por mais de seis meses é capaz de elevar em 27% a
prevalência de amamentação exclusiva.
Tanto a escolha para amamentar como sua duração estão fortemente influenciadas por
atitudes adquiridas socialmente e pelo apoio que a mulher sente que terá de familiares e da
comunidade (BARREIRA; MACHADO, 2004). A intenção de amamentar durante o pré-natal
é um excelente preditor para o início e duração da amamentação (ORIÁ, 2008), assim essa
intenção poderá se concretizar diante da percepção da mulher de que receberá apoio.
As mulheres cujos parceiros apoiam a amamentação a fazem por mais tempo. Então,
para que esse apoio se efetive e seja ampliado, os companheiros com outros familiares ou
membros da rede social podem fornecer o suporte necessário a ela, quer seja pela presença
constante, auxílio financeiro, ajuda na realização de tarefas domésticas e cuidados com a
criança (SOUZA; SODRÉ; FERREIRA DA SILVA, 2015).
Destaca-se a necessidade de integrar os membros da rede social da mulher à atenção
pré-natal, ao parto e ao puerpério para estimular e prover o apoio social que atenda às suas
necessidades e, assim, contribuir para manutenção do AME (MORGADO; WERNECK;
HASSELMANN, 2013). Além disso, para promover o aleitamento exclusivo e continuado, de
modo mais amplo e coletivo, é preciso lançar mão de estratégias como campanhas de
informação para as mães, capacitação de profissionais de saúde para que atuem como
incentivadores, aptos a oferecer suporte, utilizando-se do acompanhamento pré-natal e do banco
de leite para promoção do AM (FRANÇA et al.,2007).
Diante do cenário epidemiológico do AM, em especial no Brasil, é preciso analisar por
que o retorno à amamentação não se dá em um ritmo mais acelerado, tendo em vista as políticas
pró-amamentação no País. Deve-se considerar, inicialmente, que a alimentação artificial se
tornou não somente uma opção para as mulheres, mas uma prática amplamente utilizada e
culturalmente aceita (VENANCIO; MONTEIRO, 1998).
Nesse contexto, a prática da amamentação precisa ser socialmente reconstruída
(VENANCIO; MONTEIRO, 1998) com a realização de atividades estruturadas, articuladas,
multisetoriais e bem coordenadas, levando, assim, ao aumento da prática de amamentar (REA,
2003).
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1.3 Estratégias de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno no Brasil
Melhorar os índices de AM e AME é um objetivo que WHO espera alcançar com a
efetivação do ‘Plano global de implementação da nutrição materna, da infância e da criança
pequena’, aprovado pelos Estados Membros, entre eles o Brasil, em maio de 2012. Para tanto,
apoiará os países com a implementação e o acompanhamento desse Plano, que inclui seis metas,
uma das quais é o aumento da taxa de AME, até 2025, para, pelo menos, 50% nos primeiros
seis meses. As atividades descritas na ‘Estratégia global para a alimentação de lactentes e
crianças pequenas’ ajudarão a atingir esse objetivo. A Estratégia Global foi desenvolvida em
2002 pela OMS e UNICEF para proteger, promover e apoiar a amamentação e a alimentação
apropriada de crianças pequenas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2016).
A promoção do AM consiste em criar valores e comportamentos culturais favoráveis à
amamentação, buscando desenvolver uma rede de comunicação. A proteção objetiva assegurar
o estabelecimento e o cumprimento das leis que permitam à mulher usufruir do seu direito de
amamentar. E o apoio ao AM visa fornecer informações corretas e práticas, no momento
oportuno, com suporte emocional e respeito aos valores e aos conhecimentos da mulher.
(CARVALHO, 2017).
As mulheres e suas famílias precisam ser apoiadas para que o AM se inicie e se
estabeleça. Para ajudar concretamente uma mulher, não basta conhecer a fisiologia da produção
do leite, é preciso reconhecer que a amamentação é um ato psicossomático complexo
(KOHLER; CARVALHO, 2017) e que são necessárias ações que ajudem a proteger, promover
e apoiar a amamentação.
Ao longo dos anos houve uma elevação nas taxas de AM e vários fatores podem ter
contribuído para essa mudança, entre eles os programas e as políticas pró-amamentação
adotadas no País e as ações que estimulam o AM, desde a gestação até os primeiros anos da
infância. Destacam-se o Programa Nacional de Aleitamento Materno (PNAM), a criação da
Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano (rBLH-BR), a implementação da Iniciativa
Hospital Amigo da Criança (IHAC), a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação
(IUBAAM), A Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), entre outros.
A partir do lançamento do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno no
Brasil (PNIAM), em 1981, iniciaram-se as políticas institucionais consistentes de promoção,
proteção e apoio ao AM no país (AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA,
2003). O PNIAM fortaleceu as ações governamentais e não governamentais pró-amamentação,
sendo considerado um modelo nacional e internacional pela diversidade de ações de promoção
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(meios de comunicação de massa, capacitação de profissionais de saúde), proteção (leis
trabalhistas, controle da comercialização de leites artificiais) e apoio ao AM (grupos de mães,
aconselhamento individual, material informativo para a população) (FRIAS; MULLACHERY;
GIUGLIANI, 2009).
As ações iniciadas em 1981 com o PNIAM foram sendo reforçadas por importantes
avanços na proteção legal do AM, como a aprovação da Norma para Comercialização de
Alimentos para Lactente (Ncal)6 e conquistas na Constituição Brasileira de 1988. Destacam-se
na Constituição a ampliação da licença à gestante [licença à maternidade] para 120 dias, a
criação da licença-paternidade de cinco dias, a garantia, para as mulheres privadas de liberdade,
de condições para permanecer com os filhos durante o período de amamentação e a garantia do
emprego da gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto (BRASIL,
1988; VENANCIO; SALDIVA; MONTEIRO, 2013).
A Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de
Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) trata-se de um conjunto de normas
que regulam a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e produtos destinados a recémnascidos e crianças de até três anos de idade, como leites, papinhas, chupetas e mamadeiras.
Ela se tornou um marco, configurando-se como importante instrumento para o controle da
publicidade indiscriminada dos alimentos e produtos que concorrem com a amamentação. Tem
como objetivo assegurar o uso apropriado desses produtos de forma que não haja interferência
na prática do AM (BRASIL, 2012a).
Algumas ações de promoção, proteção e apoio serão abordadas, para melhor
apresentação, em dois contextos: hospitalar e atenção primária e comunidade.

1.3.1 Ações no contexto hospitalar

O Instituto Fernandes Figueira (IFF), da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Rio de
Janeiro, inicia, em 1985, a implantação de Bancos de Leite Humano (BLH), que existiam desde
1943, mas como uma atividade esporádica em um ou outro hospital do país (REA, 2003). No

6

Atual Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos,
Chupetas e Mamadeiras (NBCAL). Ela reúne a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 222, de 5 de agosto
de 2002, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e a RDC ANVISA nº 221, de 5 de agosto de 2002.
Baseada na NBCAL, tem-se a Lei nº 11.265, publicada em 3 de janeiro de 2006, alterada pela Lei nº 11.474, de
15 de maio de 2007, e regulamentada pelo Decreto nº 8.552, de 3 de novembro de 2015. Esse Decreto foi
revogado e seu conteúdo incorporado ao Decreto nº 9.579, de 22 de novembro de 2018 (AGÊNCIA NACIONAL
DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, 2003; BRASIL, 2012a).
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ano de 1998, por iniciativa do MS e da Fiocruz, estabeleceu-se a rBLH-BR e desde então
registra-se a expansão dessa rede, composta atualmente [2016] por 221 BLH e 190 Postos de
Coleta de Leite Humano (PCLH), totalizando 411 unidades que prestam assistência gratuita à
população, coletando, estocando e distribuindo aproximadamente 150 mil litros de leite humano
por ano (REDE GLOBAL DE BANCOS DE LEITE HUMANO, 2016a). Os BLH realizam
atendimentos individuais para auxiliar no manejo dos problemas relacionados à lactação
(promoção ao AM), captação, processamento, pasteurização e armazenamento do leite humano
que é disponibilizado para as unidades de internação que o necessitam (REDE GLOBAL DE
BANCOS DE LEITE HUMANO, 2016b, 2016c).
A IHAC é uma estratégia global que foi idealizada em 1990 pela OMS e UNICEF para
promover, proteger e apoiar o AM, sendo desenvolvida no Brasil em 1992. O objetivo dessa
iniciativa é mobilizar os colaboradores dos estabelecimentos de saúde para que adotem
condutas e rotinas que minimizem o desmame precoce. Para isso, estabeleceram-se os Dez
Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno (WORLD HEALTH ORGANIZATION;
UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND, 2018):
•

Procedimentos de gestão:
Passo 1a: cumprir plenamente o Código Internacional de Comercialização de
Substitutos do Leite Materno e as relevantes Resoluções da Assembleia Mundial da
Saúde;
Passo 1b: ter uma política de alimentação infantil por escrito que seja rotineiramente
comunicada à equipe e aos pais;
Passo 1c: estabelecer sistemas contínuos de monitoramento e gerenciamento de dados;
Passo 2: assegurar que o pessoal [profissionais de saúde] tenha conhecimento,
competência e habilidades suficientes para apoiar a amamentação.

•

Principais práticas clínicas:
Passo 3: discutir a importância e o manejo da amamentação com mulheres grávidas e
suas famílias;
Passo 4: facilitar o contato pele a pele imediato e ininterrupto e apoiar as mães para
iniciar a amamentação o mais rápido possível após o nascimento;
Passo 5: apoiar as mães para iniciar e manter a amamentação e manejar dificuldades
comuns;
Passo 6: não fornecer a recém-nascidos amamentados outros alimentos ou líquidos que
não seja o leite materno, a menos que seja uma indicação médica;
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Passo 7: possibilitar que mães e seus filhos permaneçam juntos e pratiquem o
alojamento conjunto 24 horas por dia;
Passo 8: apoiar as mães a reconhecer e responder aos sinais e reações dos seus filhos
para a amamentação [livre demanda];
Passo 9: aconselhar as mães sobre o uso e os riscos de mamadeiras, bicos e chupetas;
Passo 10: coordenar a alta para que as mães, os pais e seus filhos tenham acesso
adequado à assistência e cuidados contínuos.
A habilitação dos hospitais é realizada após o cumprimento de critérios, estabelecidos
em lei, que são avaliados, monitorados e reavaliados para que o título seja mantido. Destaca-se
a expansão da IHAC entre os anos de 1999 e 2008 com o credenciamento de 52 hospitais em
2002 e 43 em 2003 (VENANCIO et al., 2010). Em 2016, na última atualização do MS, eram
324 hospitais certificados em todo país (BRASIL, 2016).
O MS no ano de 2014, por meio da Portaria nº 1.153, de 22 de maio, redefiniu os
critérios de habilitação da IHAC, que além dos já estabelecidos, como os dez passos para o
sucesso do AM e a NBCAL, inseriu o critério global Cuidado Amigo da Mulher. Para que ele
seja cumprido, é necessária a adoção de algumas práticas, tais como garantir um acompanhante
de sua livre escolha durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto; ofertar líquidos e
alimentos leves durante o trabalho de parto; incentivar a mulher a andar e se movimentar, se
ela ssim desejar, adotando posições de sua escolha durante o trabalho de parto; garantir
ambiente tranquilo, acolhedor e com privacidade; disponibilizar métodos não farmacológicos
de alívio da dor; assegurar cuidados que reduzam procedimentos invasivos; autorizar a presença
de doula quando solicitado pela mulher, caso seja da rotina do estabelecimento de saúde. A
adoção dessas práticas visa reforçar a IHAC como uma estratégia de promoção, proteção e
apoio ao AM e à saúde integral da criança e da mulher (BRASIL, 2014a).
No ano de 2000, o Método Canguru (MC), inicialente denominado Método MãeCanguru, idealizado na Colômbia em 1979, foi padronizado no Brasil pela Norma de Atenção
Humanizada ao RN de baixo peso. Esse modelo de assistência perinatal, concebido como uma
alternativa para a redução da mortalidade neonatal no país, está voltado à melhoria da qualidade
do cuidado. Parte dos princípios da atenção humanizada, promovendo uma redução no tempo
de separação entre mãe e RN, aumentando as taxas de AM, aproximando família e equipe de
saúde. Esse método reúne estratégias de intervenção biopsicossocial, permitindo uma maior
participação dos pais e da família nos cuidados ao RN (BRASIL, 2013a).
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1.3.2 Ações no contexto da atenção primária e da comunidade

Além das iniciativas organizadas no âmbito hospitalar, outras ações fora daquele
contexto se estruturam. A intensa mobilização social provocada pela comemoração das
Semanas Mundiais da Amamentação a tornou um movimento bastante difundido globalmente
em defesa do AM. Idealizada e promovida pela World Alliance for Breastfeeding Action
(WABA), a Semana Mundial de Aleitamento Materno (SMAM) é uma estratégia para provocar,
todos os anos no mesmo período, uma grande mobilização da sociedade e a disseminação de
informações em âmbito mundial acerca do AM. No Brasil, desde 1992, comemora-se a SMAM
de 1 a 7 de agosto (CARVALHO, 2017). Em 2017, o Governo Federal instituiu o ‘Agosto
Dourado’, o ‘Mês do Aleitamento Materno’ que estende as atividades de promoção do AM para
um mês (BRASIL, 2017a).
Novas estratégias governamentais de incentivo ao AM são lançadas a partir de 2008
visando à promoção e o apoio à amamentação na rede de atenção básica do país. Elas vêm
preencher uma importante lacuna, uma vez que as ações até então estavam focalizadas no
âmbito hospitalar (VENANCIO et al., 2010). A primeira dessas estratégias é a Rede Amamenta
Brasil que tem como objetivo colaborar para aumentar os índices de AM no Brasil e assim
contribuir para a diminuição da mortalidade materna e infantil (BRASIL, 2009b).
A estratégia de apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta (MTA) consiste em criar
nas empresas públicas e privadas uma cultura de respeito e apoio à amamentação. As condições
de trabalho da mulher e o nível de sensibilidade da empresa para essa questão implicam
diretamente no tempo em que a criança será amamentada e, consequentemente, na sua saúde.
Para efetivar a implementação dessa estratégia, o MS vem realizando oficinas de capacitação
de tutores, com carga horária de 16 horas, nos estados e municípios que tenham interesse em
adotar a ação. Além disso, a elaboração e divulgação da Cartilha para MTA, primeira versão
lançada em 2010 e atualizada em 2015, é um excelente meio de divulgação e informação dos
direitos dessa mulher (BRASIL, 2014b; BRASIL, 2015b).
No ano de 2009, novas articulações foram feitas e a Coordenação Geral de Alimentação
e Nutrição (CGAN) do MS criou a Estratégia Nacional para a Alimentação Complementar
Saudável (ENPACS). A sua implementação foi fortalecida pela publicação do Caderno de
Atenção Básica nº 23 - Saúde da Criança: Aleitamento Materno e Alimentação Complementar,
com a primeira edição em 2009 e a segunda em 2015 (BRASIL, 2015a; BRASIL; REDE
INTERNACIONAL EM DEFESA DO DIREITO DE AMAMENTAR, 2010). A ENPACS foi
um instrumento de fortalecimento das ações de apoio e promoção à alimentação complementar
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no âmbito da Atenção Primária à Saúde (APS) (CAMPOS et al., 2014). Também promoveu o
AME, principalmente pelo lançamento dos Dez Passos para uma alimentação saudável - Guia
Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos, e pelo desenvolvimento do Caderno do Tutor
da ENPACS, material completo e abrangente que oferece subsídios para capacitação dos
profissionais da atenção básica (REDE INTERNACIONAL EM DEFESA DO DIREITO DE
AMAMENTAR, 2010).
Em 2012, a Rede Amamenta Brasil e a ENPACS foram integradas para formar a nova
Estratégia Nacional para a Promoção do Aleitamento Materno e Alimentação Complementar
Saudável - a Estratégia Amamenta Alimenta Brasil (EAAB), que tem como compromisso a
formação de recursos humanos na atenção básica. A EAAB foi originalmente instituída em
20137 com o objetivo de qualificar o processo de trabalho dos profissionais da atenção básica
com o intuito de reforçar e incentivar a promoção do AM e da alimentação complementar
saudável para crianças menores de dois anos (BRASIL, 2012b; ESPÍRITO SANTO;
MONTEIRO; ALMEIDA, 2017).
Articulando o fortalecimento das ações de incentivo ao AM e a qualificação dos
profissionais da atenção básica, a IUBAAM tem por objetivo a promoção, proteção e apoio ao
AM por meio da mobilização dos profissionais das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) para a
adoção dos ‘Dez Passos para o Sucesso da Amamentação IUBAAM’. Começou a ser idealizada
em 1997 e teve sua metodologia testada e validada em 1999, quando foi lançada pela Secretaria
de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. A partir de 2002 os critérios e questionários para
avaliação das unidades foram aprimorados, sendo desenvolvido o restante dos instrumentos
para o credenciamento de UBSs para essa iniciativa (DE OLIVEIRA; RITO; BARBOSA,
2017).
Para que a unidade de saúde receba o título de amiga da amamentação ela deverá
cumprir os Dez Passos para o Sucesso da Amamentação (DE OLIVEIRA; RITO; BARBOSA,
2017):
1. Ter uma norma escrita quanto à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno
que deverá ser rotineiramente transmitida para toda a equipe da unidade de saúde;
2. Treinar toda a equipe da unidade de saúde, capacitando-a para implementar essa
norma;

7

Portaria nº 1.920/GM/MS, de 5 de setembro de 2013, publicada no Diário Oficial da União, Seção 1, de 6 de
setembro de 2013, p. 64-65. Essa Portaria foi revogada em 2017 e instituída a Portaria de Consolidação nº 2, de
28 de setembro, mantendo-se a redação (BRASIL, 2017b).
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3. Orientar as gestantes e mães sobre seus direitos e as vantagens do aleitamento
materno, promovendo a amamentação exclusiva até os seis meses e complementada
até os dois anos de vida ou mais;
4. Escutar as preocupações, vivências e dúvidas das gestantes e mães sobre a prática
de amamentar, apoiando-as e fortalecendo sua autoconfiança;
5. Orientar as gestantes sobre a importância de iniciar a amamentação na primeira hora
após o parto e de ficar com o bebê em alojamento conjunto;
6. Mostrar às gestantes e mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se
vierem a ser separadas de seus filhos;
7. Orientar as nutrizes sobre o método da amenorreia lactacional e outros métodos
contraceptivos adequados à amamentação;
8. Encorajar a amamentação sob livre demanda;
9. Orientar gestantes e mães sobre os riscos do uso de fórmulas infantis, mamadeiras e
chupetas, não permitindo propaganda e doações desses produtos na unidade de saúde;
10. Implementar grupos de apoio à amamentação acessíveis a todas as gestantes e
mães, procurando envolver os familiares.
Desde 2001 o Curso de Capacitação para Multiplicadores da IUBAAM é oferecido com
carga horária de 24 horas. Já o Curso de Formação de Avaliadores foi testado no ano de 2002
e a partir de então é oferecido com carga horária de 16 horas (DE OLIVEIRA; RITO;
BARBOSA, 2017).
A efetividade da proposta educacional da IUBAAM em unidades de saúde da família
foi avaliada em um estudo no ano de 2008. A proposta foi capacitar as equipes na promoção do
AM, seguindo as normas para o credenciamento das unidades como IUBAAM. O treinamento
das equipes de Saúde da Família, da forma como a IUBAAM propõe, mostrou ser uma
estratégia efetiva e de baixo custo para sensibilizar esses profissionais, uniformizando as
informações e assegurando o apoio necessário às mães com dificuldades para amamentar seus
filhos (CALDEIRA; FAGUNDES; AGUIAR, 2008).
Os serviços de atenção básica de saúde são os principais responsáveis pela assistência
antes e depois do parto. Mesmo que um hospital seja Amigo da Criança, sua atuação é limitada,
uma vez que a maioria das mulheres permanece, no máximo, dois a três dias internada depois
do parto. Então, embora se considere o importante papel do Hospital Amigo da Criança no
incentivo, na promoção e no apoio ao AME, ao longo do tempo há perda do fator protetor,
sendo necessário o suporte contínuo de familiares e das equipes das UBSs às mulheres para
continuidade do AME até os seis meses (FIGUEIREDO; MATTAR; ABRÃO, 2013).
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A atenção básica de saúde se mostra indispensável na estratégia de promoção, proteção
e apoio ao AM. Acredita-se que um maior investimento na capacitação das equipes de saúde da
família em AM poderia levar ao melhor aproveitamento do potencial do Programa de Saúde da
Família (PSF) para a promoção da amamentação nas comunidades que está implantado
(CICONI; VENANCIO; ESCUDER, 2004).
Considerando a qualificação e requalificação dos profissionais de saúde, algumas
iniciativas têm sido implementadas, especialmente voltadas ao aconselhamento. Dentre essas
iniciativas, destacam-se o Curso de Aconselhamento em Amamentação, elaborado pela OMS e
UNICEF em 1993, com o objetivo de capacitar profissionais de saúde em habilidades
específicas de AM (WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNITED NATIONS
CHILDREN'S FUND, 1993); o Curso Integrado de Aconselhamento em Alimentação Infantil,
de 2006 (WORLD HEALTH ORGANIZATION; UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND,
2006), com a finalidade de contribuir para a compreensão dos fatores que influenciam o
aconselhamento, além de sistematizar as principais características que o aconselhador deve ter
para tornar essa prática eficiente (CAMPOS et al., 2014).
Desse modo, acreditar na formação dos profissionais de saúde para a transmissão de
informações sustentadas na melhor evidência científica, bem como na uniformização dos
conteúdos transmitidos antes e após o nascimento às mães, poderá contribuir para um aumento
do conhecimento em saúde, contribuindo em longo prazo para melhorar a saúde e o
desenvolvimento da criança (GALVÃO et al., 2018).

1.4 Aconselhamento em amamentação

O aconselhamento é considerado como processo de ajudar as pessoas a clarificar seus
próprios objetivos e criar planos de ação de acordo com eles, enfatizando o potencial único de
cada indivíduo e definindo o papel do aconselhador como facilitador do crescimento pessoal
(ROGERS, 1997).
No aconselhamento ocorre uma série de contatos diretos com o indivíduo a fim de lhe
oferecer assistência na modificação das suas atitudes e comportamentos. O aconselhamento não
diretivo [deixar a pessoa direcionar o movimento] visa liberar as capacidades integrativas do
indivíduo, com foco na capacidade da pessoa, para que então promova a reorganização da
personalidade (ROGERS, 1992).
Para Rogers (1997), todo organismo tem uma tendência para desenvolver suas
potencialidades de forma positiva. Trata-se de um potencial natural de crescimento inerente à
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pessoa, que se desenvolve sob condições facilitadoras, com atitudes facilitadoras por parte do
[nesse caso] profissional: empatia (ver o mundo como ele vê), congruência (relacionar-se com
o cliente de forma inteira e verdadeira) e aceitação positiva incondicional (quando não há
condições para a aceitação, não envolve julgamento ou avaliação. A pessoa não precisa mudar
ou ser diferente para ser aceita).
O aconselhamento é processo de escuta ativa, individualizado e centrado na pessoa, que
pressupõe a capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre os interlocutores visando
ao resgate dos recursos internos para que ele mesmo tenha possibilidade de reconhecer-se como
sujeito da sua própria saúde e transformação (BASSICHETTO, 2006).
A função prioritária não está relacionada à atitude de fazer algo para o indivíduo ou de
induzi-lo a fazer algo sobre si mesmo. Pelo contrário, está relacionada à busca de libertá-lo para
o crescimento e o desenvolvimento, de remover obstáculos, de modo que possa novamente
caminhar para frente (ROGERS, 1992).
Nesse sentido, a abordagem centrada na pessoa, norteadora de um conjunto
significativo de reflexões e práticas relacionadas ao aconselhamento, tem sido utilizada em
cursos de aperfeiçoamento de profissionais que trabalham com pessoas em diversas áreas. Não
se exige, para sua aplicação, conhecimentos avançados de psicologia, e sim desenvolvimento
de habilidades, como empatia, autenticidade, escuta sensível e olhar positivo incondicional,
tanto na vida pessoal como profissional (BASSICHETTO, 2006).
Boa parte dos cursos promovidos pelo MS do Brasil, na área materno-infantil, tem em
sua base de construção princípios do aconselhamento, assim como as estratégias e cursos da
OMS\UNICEF na mesma área. Os Cursos de Aconselhamento em amamentação têm como
foco o uso das habilidades do aconselhamento para embasar as atividades práticas de manejo
da amamentação. As habilidades consistem em dois aspectos fundamentais (ORGANIZAÇÃO
MUNDIAL DA SAÚDE; FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA, 2006):
• Escutar e compreender: usar comunicação não verbal, fazer perguntas abertas,
utilizar respostas e gestos que demonstram interesse, refletir sobre o que a pessoa diz,
ser empático, evitar palavras que soem como julgamento;
• Desenvolver confiança e dar apoio: aceitar o que a pessoa pensa e fala, reconhecer e
elogiar o que a pessoa está fazendo corretamente, dar ajuda prática, dar informação
relevante, usar linguagem simples, dar sugestões, e não ordens, checar a
compreensão.
A efetividade do aconselhamento em amamentação tem sido estudada amplamente,
considerando que seu conhecimento e prática pelos profissionais de saúde constituem um
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importante instrumento para o aumento das taxas e duração da amamentação (BUENO;
TERUYA, 2004).
Um profissional que utilize as habilidades do aconselhamento buscará qualquer
progresso da mulher e da criança, ouvirá as queixas exercitando a empatia e oferecerá poucas
informações (as mais relevantes no momento) e algumas sugestões de conduta (jamais
prescrições) (KOHLER; CARVALHO, 2017)
É importante entender a diferença entre o simples ato de aconselhar e aconselhamento.
Aconselhar ou dar conselho é dizer à pessoa o que ela deve fazer; aconselhamento é uma forma
de atuação do profissional com a mãe, na qual ele a escuta, procura compreendê-la e, com seus
conhecimentos, oferece ajuda para propiciar que a mãe planeje, tome decisões e se fortaleça
para lidar com pressões, aumentando sua autoconfiança e autoestima (BUENO; TERUYA,
2004; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1993)
Uma mãe que amamenta facilmente perde a confiança em si mesma e pode se tornar
suscetível à pressão de familiares e conhecidos para que desmame. É importante que o
profissional faça a mãe se sentir confiante e bem consigo mesma (BUENO; TERUYA, 2004).
É preciso atualizar-se em amamentação e alimentação infantil e, ao mesmo tempo, preparar-se
adequadamente para utilizar as habilidades de aconselhamento, não interferindo na vida do
indivíduo e apoiando-o a encontrar soluções adequadas à sua realidade (BASSICHETTO; REA,
2008). O aconselhamento e o apoio adequados à amamentação são essenciais para que as mães
e as famílias iniciem e mantenham ótimas práticas de AM (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2015).
O aconselhamento, equanto um processo que visa à interação entre aconselhador e
mães/pais, não é uma intervenção para estabelecer a eles o que fazer. O objetivo do
aconselhamento em amamentação é capacitar mães e pais para amamentar, respeitando suas
situações e desejos pessoais, apoiando suas decisões informadas (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2018). Pode ser oferecido por profissionais de saúde ou leigos/pares ou
uma combinação de ambos (McFADDEN, 2019) e inclui escuta, empatia, construção de
confiança, fornecimento de informações e sugestões para que as mães/os pais decidam o que é
melhor para eles. Também inclui dar ajuda prática demonstrando como posicionar e colocar a
criança na mama e o manejo clínico de problemas que podem surgir na lactação
(ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE; FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A
INFÂNCIA, 2006).
As intervenções mais efetivas, após o parto, para aumentar a duração da amamentação
exclusiva, geralmente estão ligadas ao apoio oferecido à mãe por contato frequente com a
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pessoa responsável por essa atividade. Esse tipo de estratégia reforça as ações educativas
desenvolvidas no pré-natal e na maternidade, favorecendo a prática do AME. As altas taxas
alcançadas no hospital são de duração muito curta, considerando que dentro de 10 dias apenas
30% dos lactentes foram amamentados exclusivamente e em 1 mês a proporção reduziu para
15% (COUTINHO et al., 2005a). Assim, sugere-se a necessidade de intervenções efetivas no
apoio ao aleitamento exclusivo nos serviços de saúde e na comunidade (COUTINHO et al.,
2005b).
Oriá (2008) afirma que os pesquisadores são unânimes em considerar a confiança da
mulher na amamentação e na sua habilidade de amamentar como um elemento passível de
mudança mediante intervenções bem construídas com o propósito de aumentá-la. Testar o uso
de intervenções para

amamentação, ampliar e monitorá-las possibilita aumentar

substancialmente as práticas de amamentação (ROLLINS et al., 2016).

1.4.1 Estudos que abordam intervenções utilizando o aconselhamento presencial em
amamentação
A maior parte dos estudos, tanto nacionais quanto internacionais, tem como foco algum
dos Cursos de Aconselhamento em amamentação elaborados pela OMS/UNICEF, seja no
sentido de avaliar o curso (seus conteúdos) ou a sua implementação, analisar a capacidade de
produzir mudanças nas taxas de amamentação, na prática educativa ou de modificar a atitude
profissional por meio das habilidades de aconselhamento. Grande parte desses estudos utiliza
intervenções quase-experimentais, estudos não controlados e estudos de coorte. Além disso, há
uma predominância de pesquisas envolvendo o aconselhamento nutricional e tangenciando a
promoção do AM, não tendo o mesmo como foco principal (OLIVEIRA et al., 2012).
Um dos estudos pioneiros que aborda o aconselhamento foi realizado em 1999 com 60
profissionais de saúde que atuavam em UBSs ou maternidades de São Paulo. O objetivo foi
avaliar a implementação do Curso de Aconselhamento em Amamentação OMS/UNICEF e seu
impacto na aquisição de conhecimentos, habilidades no manejo clínico e aconselhamento em
amamentação. Houve uma melhora significativa nas habilidades de aconselhamento, porém
para que eles passem a aplicar o aprendizado na prática, há necessidade de reforçar o manejo
clínico da lactação e, também, de uma supervisão continuada (REA; VENANCIO, 1999).
Uma revisão de literatura avaliou 19 estudos, publicados no período de 1990 a 2001,
sobre intervenções com aconselhamento face a face às mães no período pós-natal ou no pré e
pós-natal, realizado tanto por profissionais da área de saúde como por voluntários, para a
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promoção do aleitamento exclusivo. Como aconselhamento face a face foi considerada
qualquer orientação direta à mãe, podendo incluir também materiais educativos, como fitas de
vídeo e folhetos. Essa forma de orientação realizada em diferentes momentos levou a mudanças
significativas nos índices de aleitamento exclusivo. A presente análise sugere ainda que o apoio
às mães deve continuar após a alta hospitalar e incluir orientações quanto à técnica de
amamentação e à resolução de problemas. É necessário que haja uma estrutura para fornecer
soluções para os problemas que a mãe venha a encontrar concretamente durante a
amamentação, com aconselhamento individual que complemente os esforços dos profissionais
de saúde na promoção do aleitamento exclusivo (ALBERNAZ; VICTORA, 2003).
O estudo de Vitolo et al. (2005) avaliou o impacto da aplicação das diretrizes
nutricionais para crianças menores de dois anos estabelecidas pela Coordenação Geral da
Política de Alimentação e Nutrição do Ministério da Saúde por meio de um estudo de
intervenção randomizado. A intervenção consistiu em orientações dietéticas que compõem os
Dez Passos para uma Alimentação Saudável: Guia Alimentar para Crianças Menores de Dois
Anos dadas às mães durante 10 visitas domiciliares, realizadas nos primeiros 10 dias após o
parto e depois mensalmente até os 6, 8, 10 e 12 meses. Os resultados mostraram que a
intervenção se associou à maior proporção de AME aos quatro meses (45,1% no grupo
intervenção e 28,6% no grupo controle) e seis meses (19% no grupo intervenção e 8,2% no
grupo controle).
Bassichetto e Rea (2008) avaliaram o conhecimento, as atitudes e as práticas dos
nutricionistas e pediatras, submetidos ao Curso Integrado de Aconselhamento em Alimentação
Infantil. Os resultados mostraram que o curso foi efetivo em aumentar os conhecimentos e as
práticas de anamnese alimentar, porém não levou a uma melhora nas habilidades do
aconselhamento, o que aponta para a necessidade de se implantar políticas de educação
permanente, destacando-se o papel estratégico das universidades na capacitação de
profissionais dos serviços de saúde (COTTA; MENDONÇA; COSTA, 2011).
O estudo de Toma (2008) avaliou a efetividade do ‘Aconselhamento em Alimentação
de lactentes e crianças de primeira infância: um curso integrado’ em aumentar o conhecimento
dos profissionais que atendem crianças do Programa de Saúde da Família em municípios do
estado de São Paulo. O curso se mostrou efetivo em aumentar o conhecimento dos profissionais
em alimentação infantil.
Em 2012, um estudo realizado em dois municípios de Mato Grosso avaliou os
conhecimentos e as práticas de promoção e apoio ao AM de trabalhadores da Estratégia Saúde
da Família (ESF). Foram sete médicos, sete enfermeiros, 43 Agentes Comunitários de Saúde

37

(ACS) e 70 mulheres. O desempenho da equipe foi insuficiente nas questões relativas à técnica,
manejo e direitos trabalhistas das mães que amamentam. Mais de 70% dos trabalhadores não
participaram de treinamento específico em amamentação, apontando para a necessidade de
investimento para realização de ações educativas e fornecimento de materiais de apoio e de
educação permanente de toda a equipe (FUJIMORI, 2012).
Campos et al. (2014) realizaram um estudo bibliográfico sobre a prática do
aconselhamento nutricional da criança menor de dois anos de idade. A análise dos estudos
publicados entre 1998 e 2011 apontou como principais potencialidades do aconselhamento em
alimentação infantil a melhora no desempenho dos profissionais de saúde quanto a essa prática,
bem como o aumento no tempo de AME. Os autores concluíram que o aconselhamento
nutricional direcionado aos profissionais de saúde, mães e/ou cuidadores configura-se como
estratégia fundamental para a melhoria das práticas alimentares infantis (CAMPOS et al.,
2014).
De Jesus, Oliveira, Fonseca (2016) realizaram uma revisão sistemática e identificaram
uma repercussão positiva da capacitação em AM sobre conhecimentos, habilidades e práticas
dos profissionais de saúde que atuam em hospitais.
Uma revisão sistemática realizada em janeiro de 2018, com o objetivo de examinar as
evidências sobre a eficácia do aconselhamento em amamentação, incluiu 63 estudos que
realizaram ensaios randomizados. Os resultados dessa revisão sistemática mostraram que as
intervenções de aconselhamento são eficazes para melhorar as práticas de amamentação com
maior efeito na amamentação exclusiva, especificamente as quatro e seis semanas e aos seis
meses da criança. Identificou-se que o aconselhamento fornecido, pelo menos, quatro vezes
após o parto é mais eficaz do que somente no pré-natal ou quando é realizado menos de quatro
vezes, assim as intervenções foram mais eficazes para manter a amamentação exclusiva quando
o aconselhamento foi fornecido quatro ou mais vezes (McFADDEN et al., 2019).
Embora não se tenha definido um número ideal de sessões de aconselhamento, a OMS
recomenda que elas sejam realizadas pelo menos seis vezes ou mais. Propõe, ainda, que o
aconselhamento em amamentação seja fornecido face a face, tanto no pré-natal quanto no pósnatal, para todas as mulheres, podendo ser complementado, mas não substituído pelo
aconselhamento por telefone e/ou outras tecnologias remotas (WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2018).
Os autores da revisão ainda destacaram que o aconselhamento em amamentação é uma
intervenção de saúde pública eficaz para aumentar as taxas do AME e de qualquer tipo de AM,
sendo necessário compreender melhor os elementos das intervenções de amamentação, como o
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aconselhamento e sua eficácia em diferentes contextos e circunstâncias (McFADDEN et al.,
2019).
Três estudos se destacam no cenário internacional utilizando o aconselhamento em
intervenções em AM [ensaios clínicos controlados randomizados e não randomizados], sendo
um em Burkina Faso, na África Ocidental, um no Quênia, na África Oriental, e um na Índia.
No ano de 2013, realizou-se uma pesquisa indiana com o objetivo de estudar o efeito de
conselheiros de pares [mulheres da comunidade com experiência pessoal em amamentação] nas
práticas do AME. Alocaram-se 60 mães em cada grupo e as do grupo intervenção foram
visitadas com intervalos regulares, recebendo aconselhamento para práticas de amamentação.
Ambos os grupos receberam visitas domiciliares do investigador, uma vez ao mês para conhecer
tais práticas. A prevalência do AME em seis meses foi de 66,67% no grupo que recebeu a
intervenção e de 36,67% no grupo controle, concluindo-se que o aconselhamento de pares
aumenta efetivamente as práticas exclusivas de amamentação na comunidade (GUNAGI;
NAIK; MALLAPUR, 2013).
Um ensaio clínico em cluster foi conduzido em uma área rural da capital de Burkina
Faso para avaliar a efetividade do aconselhamento preventivo durante a gravidez e a infância
sobre os resultados do parto, o estado nutricional infantil e a morbidade. Os profissionais de
saúde foram treinados para oferecer aconselhamento nutricional individual durante seus
contatos habituais com mulheres no terceiro trimestre da gestação, em centros de saúde primária
do governo. Após o nascimento, 1.080 crianças foram seguidas trimestralmente até 18 meses
de idade. Os profissionais aconselharam individualmente os cuidadores sobre suas necessidades
ou as necessidades específicas da idade de seus filhos, levando em consideração a situação
socioeconômica familiar e os problemas identificados, permitindo que o cuidador escolhesse
recomendações que fossem viáveis e aceitáveis. A formação de prestadores de cuidados de
saúde para realizar uma intervenção educacional centrada no paciente, durante os serviços
habituais de cuidados de saúde primários, foi associada à melhoria da dieta das gestantes e
aumento do peso da criança ao nascer. Além disso, mais crianças no grupo intervenção (54,3%)
foram amamentadas exclusivamente nos primeiros seis meses em comparação com o grupo
controle (42,3%) (NIKIÈMA et al., 2017).
Em Nairobi, no Quênia, testou-se a efetividade do aconselhamento nutricional
personalizado domiciliar, realizada por trabalhadores comunitários de saúde, treinados para
fornecer mensagens específicas de nutrição materna e infantil. Os pesquisadores realizaram um
Ensaio Clínico Randomizado (ECR) em cluster que buscou determinar a efetividade dessa
intervenção no AME nos primeiros seis meses, recrutando mulheres grávidas e seguindo pelo
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primeiro ano de vida da criança. Foram envolvidos 1.110 pares mãe-filho. A proporção do AME
por seis meses não apresentou uma diferença estatisticamente significativa entre o grupo que
recebeu o aconselhamento (55,2%) quando comparado ao grupo controle (54,6%). No entanto,
os autores consideraram os dados de um estudo na mesma região, no ano de 20078 (KIMANEMURAGE et al., 2011), que apontou um percentual de 2% de AME por seis meses como base
para o cálculo amostral, fazendo uma estimativa para o seu estudo de que o AME passaria para
12%. Na análise, constatado um aumento de 2% para 55%, eles inferiram uma eficácia potencial
do aconselhamento nutricional domiciliar, pelos trabalhadores comunitários de saúde, na
melhoria do AME por seis meses (KIMANE-MURAGE et al., 2017).
O mesmo estudo [em Nairobi] ainda aponta, em suas conclusões, que o treinamento
nutricional básico fornecido ao trabalhador comunitário de saúde no contexto do treinamento
básico da atenção primária à saúde e/ou fornecimento de material de informação a ele pode ser
adequado para melhorar significativamente o AME nas comunidades (KIMANE-MURAGE et
al., 2017).
No Brasil, são poucos estudos de intervenção [ensaios clínicos controlados
randomizados] que utilizam o aconselhamento em amamentação, realizado com indivíduos no
ambiente domiciliar ou comunidades. Encontraram-se cinco estudos: dois na região Nordeste
do país, um realizado em 2003 e outro em 2005, e três na região Sul, dois em 2014 e um no ano
de 2017.
Coutinho (2003) em sua tese de doutorado avaliou um programa de incentivo e apoio à
amamentação visando melhorar a prática do AME em quatro cidades da Zona da Mata
Meridional de Pernambuco. Intervenção de base comunitária, randomizada, controlada, para
intervenção em AM, com visitas domiciliares. Foram 350 mães, sendo 175 do grupo
intervenção que receberam 10 visitas de mulheres da comunidade, treinadas para oferecer apoio
e incentivo à amamentação até seis meses após o parto. O AME foi maior no grupo intervenção
(23,7%) quando comparado ao grupo controle (3,1%) aos seis meses. O contato precoce e
repetido, no período pós-natal, com mulheres da comunidade treinadas foi associado ao
aumento do AME.
Leite et al. (2005) estudaram a efetividade do aconselhamento em amamentação por
conselheiros leigos da comunidade na promoção da amamentação, em crianças com baixo peso
ao nascer, no Nordeste do Brasil, utilizando visitas domiciliares. Realizou-se um ECR com
1003 mães e seus recém-nascidos, recebendo aconselhamento em vistas domiciliares realizadas
8

Dados de um estudo publicado em 2015, na mesma região, apontaram que o AME por seis meses estava em cerca
de 3% (KIMANE-MURAGE et al., 2015), indicando pouco aumento do AME desde 2007.
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nos dias 5, 15, 30, 60, 90 e 120 após o nascimento. A intervenção aumentou a amamentação
exclusiva aos 120 dias [24,7% no grupo intervenção e 19,4% no grupo controle (p=0,044)] e
atrasou a introdução da fórmula infantil e do desmame.
Na intervenção randomizada não controlada conduzida por Coutinho et al. (2014),
realizaram-se levantamentos transversais das práticas de amamentação pré e pós-intervenção
em amostras aleatórias de crianças com idade entre 0 e 5,9 meses. Os autores desenvolveram
um estudo com o objetivo de comparar os percentuais de AME pré-intervenção, quando os ACS
receberam quatro horas de treinamento enfatizando a fisiologia da lactação e os benefícios do
leite materno, e pós-intervenção, quando eles receberam 20 horas de treinamento para fornecer
aconselhamento sobre amamentação e trabalharam os aspectos práticos do manejo da
amamentação. Os dados de AME melhoraram quando os ACS foram treinados para fornecer
aconselhamento em amamentação. A prevalência no pós-intervenção de AME em crianças
menores de quatro meses foi de 63% e para aqueles com idade abaixo dos seis meses de 50%.
O estudo reforça a necessidade de concentrar o treinamento em habilidades práticas e de
aconselhamento, destacando-se o estilo interativo no treinamento que utilizou o conhecimento
e a experiência do ACS.
Um ECR com avós maternas e mães adolescentes para avaliar a eficácia do
aconselhamento em amamentação no aumento da duração do AME foi realizado com 323
participantes randomizadas em quatro grupos: (1) não morar com a mãe, sem intervenção; (2)
não morar com a mãe, com intervenção; (3) morar com a mãe, sem intervenção; (4) morar com
a mãe, com intervenção. A intervenção foi realizada por um dos quatro profissionais membros
da equipe, todos com ampla experiência e três com certificação internacional de consultor em
amamentação. As cinco sessões de aconselhamento iniciaram na maternidade e continuaram no
domicílio, direcionadas à mãe e à avó, nos primeiros quatro meses de vida das crianças. As
informações sobre práticas alimentares foram coletadas, mensalmente, por telefone, durante os
primeiros seis meses de vida. A intervenção aumentou a duração mediana do AME em 67 dias
para o grupo que incluiu as avós e 46 dias para o que não incluiu as avós. O resultado mostrou
que as sessões de aconselhamento foram eficazes no aumento da duração do AME entre as
mães adolescentes (DIAS DE OLIVEIRA et al., 2014).
Os dados da amostra da pesquisa anterior [com mães adolescentes e avós maternas]
(DIAS DE OLIVEIRA et al., 2014) foram analisados pela comparação das curvas de sobrevida
para a amamentação nos primeiros 12 meses de vida da criança, buscando avaliar a influência
das sessões de aconselhamento na prevalência do aleitamento materno. O risco de desmame
antes dos 12 meses foi significativamente menor no grupo de intervenção para mães
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adolescentes que não moram com suas mães. Viver com suas mães reduziu a influência positiva
das sessões de aconselhamento sobre a prevalência de aleitamento materno (BICA;
GIUGLIANI, 2014).
A publicação mais recente encontrada utilizou os dados do ECR da pesquisa com avós
maternas e mães adolescentes citada anteriormente (DIAS DE OLIVEIRA et al., 2014). Neste
estudo, avaliou-se o efeito de uma intervenção pró-AM e pró-alimentação complementar
saudável, em seis sessões de aconselhamento, direcionada às mães adolescentes e avós maternas
em coabitação, sobre a qualidade da alimentação das crianças no primeiro ano de vida. Como
desfecho, considerou-se o cumprimento dos Dez Passos para uma Alimentação Saudável: Guia
Alimentar para Crianças Menores de Dois Anos. A intervenção teve efeito positivo no
cumprimento dos Dez Passos, independentemente da participação da avó, mostrando que pode
melhorar a qualidade da alimentação das crianças no primeiro ano de vida (NUNES et al.,
2017).
As intervenções que envolvem apoio/aconselhamento no nível hospitalar se mostram
efetivas nas taxas de AME, principalmente logo após o parto. Quando são combinadas com
visitas domiciliares, são mais efetivas e por mais tempo. Um estudo no Brasil (COUTINHO et
al., 2005a), que comparou esses dois sistemas, apontou que as intervenções no hospital
alcançaram 70% de AME durante a internação, mas isso não foi sustentado após a alta
hospitalar, e em 10 dias havia reduzido para 30%. A taxa de amamentação exclusiva em seis
meses foi maior no grupo que recebeu visitas domiciliares (45%) quando comparado com o
grupo que recebeu somente intervenção hospitalar (13%) (KIMANE-MURAGE et al., 2013).
No estudo realizado por Mennella et al. (2005), a maioria das mães introduziu águas,
chás e fórmulas infantis já na primeira semana de vida das crianças, embora essas mães já
conhecessem os benefícios da amamentação exclusiva. Portanto, está evidente a interferência
das crenças, mitos e diferentes culturas nos comportamentos das mães. Ademais, ao se inserir
práticas educativas de aconselhamento nutricional, o profissional deve estar consciente da
importância de se basear na cultura da família, nos aspectos sociais e típicos da região, além
dos mitos e crenças alimentares existentes (MARQUES; COTTA, PRIORE, 2011;
MENNELLA et al., 2005).
Fazer aconselhamento em amamentação requer que se considere as dificuldades e
problemas da mãe, antes de abordá-la em relação a como ela amamenta. O sucesso da
amamentação depende mais do bem-estar da mulher, dos sentimentos que ela tem a respeito de
si e da sua situação de vida. Assim, o desenvolvimento dessas habilidades comunicacionais,
torna-se um desafio para o profissional, implica mudança de atitudes e de perspectiva, aprender
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a captar, respeitar e responder ao outro a partir do ponto de vista dele, e não apenas do
profissional de saúde (GALVÃO, 2011).
Uma aprofundada e abrangente revisão sistemática e metanálise examinou intervenções
testadas para melhorar as práticas de amamentação, analisando diversos cenários, tipo de
intervenções e combinações entre cenários e tipos. O resultado de uma dessas análises
considerou as intervenções para oferecer suporte pré-natal e pós-natal para mães, pais e outros
membros da família no domicílio, que receberam aconselhamento de profissional da
enfermagem, conselheiro treinado em lactação ou outro profissional da saúde, por meio de
ligações telefônicas após a alta combinadas com visitas domiciliares. Pôde-se constatar que as
intervenções domiciliares e familiares foram efetivas para melhorar a amamentação exclusiva
e qualquer amamentação, bem como tenderam a melhorar a iniciação precoce. As intervenções
que forneceram aconselhamento pré-natal e pós-natal foram mais efetivas do que aquelas
visando apenas um período (ROLLINS et al., 2016).
É possível aumentar as práticas de amamentação com o uso de intervenções que apoiam
mulheres em seus lares e comunidades por meio dos serviços de saúde. São intervenções
efetivas aquelas personalizadas para responder às necessidades da mulher/família em cada
cenário (ROLLINS et al., 2016). O profissional capacitado em apoiar o AM poderia atuar com
a população não somente prestando assistência, mas também na promoção e educação em saúde
da sua comunidade, sendo que este é o papel principal do PSF para prevenir agravos. As mães
precisam ser acompanhadas e educadas em relação ao AM, visto que o ato de amamentar,
embora pareça natural, está envolvido em crenças, mitos, culturas e experiências concretas que
envolvem as mulheres, mães e nutrizes (CICONI; VENANCIO; ESCUDER, 2004).
Com este estudo, espera-se contribuir para agregar conhecimento às práticas
profissionais em saúde daqueles que atuam diretamente nas comunidades com as mulheres no
ciclo gravídico-puerperal e suas famílias. Prepará-los para o manejo do AM utilizando o
aconselhamento como uma ferramenta para aproximá-los das mulheres e suas famílias a fim de
melhor compreender as demandas e como atendê-las. Que eles possam fornecer informações
baseadas em evidências científicas para auxiliar as mulheres na tomada de decisão sobre seu
processo de iniciar, manter ou suspender a amamentação e apoiá-las nessa decisão.
Espera-se, também, poder associar o aconselhamento em amamentação a outras práticas
profissionais para melhorar o cenário do AM em Cuiabá, resgatando, dessa forma, a cultura do
AM. Como enfermeira e docente da área de saúde da mulher, que convive e compartilha com
profissionais da saúde e nutrizes os desafios da amamentação, há o entendimento do longo
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caminho a percorrer até a mudança de comportamento e o resgate da importância do AM para
os indivíduos e para a sociedade.
Considerando os poucos ECR abordando o aconselhamento em amamentação no Brasil,
a relevância do aconselhamento apontada pela literatura e a sua utilização para tornar a
amamentação uma prática mais frequente e com maior duração, propôs-se o desenvolvimento
de um estudo de intervenção, do tipo ECR controlado, fornecendo o aconselhamento em
amamentação no domicílio

às

mulheres,

iniciando na gestação e continuando,

sistematicamente, após o parto com vistas a aumentar o AM, principalmente o AME em
crianças menores de seis meses. A intervenção foi destinada às mulheres residentes em áreas
de abrangência das unidades de ESF da zona urbana de Cuiabá. Para essa proposta, o ACS
atuou como aconselhador por ser membro da equipe de saúde da Unidade de Saúde da Família
(USF), pela sua proximidade com a comunidade, facilidade de acesso aos domicílios e pelas
visitas domiciliares regulares já fazerem parte das suas atribuições.
A experiência na disciplina de sexualidade e reprodução humana no curso de
enfermagem, a atuação nos campos de prática e a orientação de trabalhos acerca do AM
despertaram o interesse em expandir e aprofundar os estudos relacionados à temática. Como
resultado, descobrir novas tecnologias de cuidado/formas de intervenção na saúde dos
indivíduos e populações estimula ainda mais a busca pela melhoria na qualidade da assistência
e o fortalecimento da enfermagem como ciência.

2 HIPÓTESES DO ESTUDO

- O aconselhamento em amamentação no domicílio direcionado às mulheres, iniciando
a partir da 35ª semana de gestação até 120 dias após o parto, é efetivo para aumentar o
aleitamento materno, exclusivo ou não, nos primeiros 120 dias de vida da criança no grupo
intervenção em comparação com o grupo controle;
- Os fatores socioeconômicos, demográficos, obstétricos, de acompanhamento prénatal, de parto, e o uso de chupeta estão associados à interrupção do aleitamento materno
exclusivo nos primeiros 120 dias de vida da criança.
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3 OBJETIVOS

3.1 Geral

Avaliar a efetividade do aconselhamento domiciliar em amamentação na prática do
aleitamento materno e os fatores associados à interrupção permanente da sua exclusividade, nos
primeiros 120 dias de vida da criança, no município de Cuiabá-MT.

3.2 Específicos

- Avaliar a efetividade do aconselhamento domiciliar em amamentação na duração do
aleitamento materno exclusivo e na frequência dos tipos de aleitamento materno, nos primeiros
120 dias de vida da criança (Artigo 1);
- Analisar os fatores associados à interrupção do aleitamento materno exclusivo nos
primeiros 120 dias de vida da criança (Artigo 2).

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Tipo de estudo

Trata-se de um estudo de intervenção do tipo Ensaio Clínico Randomizado Controlado
(ECRC) prospectivo. Nos estudos de intervenção, o pesquisador manipula o fator de exposição
provocando intencionalmente uma modificação em algum aspecto do estado de saúde do
indivíduo. Esses estudos experimentais comparam o efeito e o valor de uma intervenção com
controles, podendo se referir a fármacos, técnicas ou procedimentos, distribuindo-se o fator de
exposição a ser analisado de forma aleatória (ESCOSTEGUY, 2008; FLETCHER;
FLETCHER; FLETCHER, 2014).
O principal objetivo da randomização – alocação aleatória de participantes - é fazer com
que variáveis que podem influenciar no desfecho em estudo sejam distribuídas de forma
semelhante entre os grupos de intervenção e controle, tornando os grupos comparáveis. É a
melhor técnica para evitar viés de seleção, uma vez que garante que todos os participantes
tenham a mesma chance de serem incluídos em qualquer um dos grupos estudados
(CUMMINGS; GRADY; HULLEY, 2008; ESCOSTEGUY, 2008; FLETCHER; FLETCHER;
FLETCHER, 2014).
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Este é um ensaio aberto, em paralelo, no qual o grupo experimental é exposto a apenas
uma intervenção. Um ensaio clínico de efetividade, uma vez que é delineado para apontar os
resultados de uma intervenção sob as circunstâncias mais próximas do mundo real, com
critérios menos rígidos e participantes com características heterogêneas (ESCOSTEGUY,
2008; FLETCHER; FLETCHER; FLETCHER, 2014).
Para a realização do presente estudo, utilizaram-se dois grupos: o Grupo Intervenção
(GI), que recebeu o aconselhamento domiciliar em amamentação, realizado pela ACS, além da
possibilidade do atendimento usual, da equipe da USF, recomendado pelo MS para o ciclo
gravídico-puerperal (BRASIL, 2013b); e o Grupo Controle (GC), que não recebeu a intervenção
proposta para o estudo, mas poderia dispor do atendimento usual, da equipe da USF,
recomendado pelo MS para o ciclo gravídico-puerperal (BRASIL, 2013b).

4.2 Local do estudo

O estudo foi desenvolvido nos domicílios da zona urbana de áreas de abrangência das
unidades da ESF do município de Cuiabá, capital do estado de Mato Grosso, região CentroOeste do Brasil.
O município de Cuiabá possui uma área territorial de 3.291.816 km². As principais
atividades econômicas do município são o setor de serviços, a indústria e a agropecuária, que
contribuíram, respectivamente, com 69%, 14,5% e 0,3% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano
de 2010 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017).
Segundo o Censo Demográfico 2010, a população de Cuiabá era de 530.308 habitantes,
com uma densidade demográfica de 157,66 habitantes/km², sendo que 98,13% das pessoas
residiam na área urbana e 1,87% na área rural (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA
E ESTATÍSTICA, 2017). Da população total, 48,85% eram homens e 51,15% mulheres
(CUIABÁ, 2017). A população estimada de Cuiabá no ano de 2017 era de 590.118 habitantes,
sendo a maioria da população composta por indivíduos adultos com idade entre 20 e 59 anos
(60%) (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017).
Com referência ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Cuiabá, no período
de 1991 a 2010, o município apresentou crescimento de 37,96%, passando de 0,569 em 1991
para 0,785 em 2010, o que o situa na faixa de Desenvolvimento Humano Alto (entre 0,700 e
0,799). A dimensão cujo índice mais cresceu, em termos absolutos, foi a educação, seguida por
longevidade

e

por

renda
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No ano de 2010, o município de Cuiabá apresentava uma taxa de analfabetismo da
população de 15 anos ou mais de idade de 4,3%. O percentual da população com rendimento
mensal per capita de até 1/2 Salário Mínimo (SM) era de 30,7% [em 2010, 1 salário mínimo
correspondia a R$ 510,00] (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,
2017). Com relação aos indicadores de acesso ao saneamento básico, 98,5% tinham
abastecimento de água canalizada, 76,2% apresentavam saneamento adequado e 22,8%
saneamento semiadequado e o lixo era coletado por serviço de limpeza público e/ou privado
em 91,2% dos domicílios (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA,
2014)
Em 2016, a taxa bruta de natalidade em Cuiabá foi de 16,5 nascidos vivos a cada mil
habitantes e a taxa de mortalidade infantil foi de 11 óbitos de menores de um ano de idade por
mil nascidos vivos. No mesmo ano, para cada 100 mil nascidos vivos na população de Cuiabá
ocorreram 61,8 mortes maternas (CUIABÁ, 2017).
A rede pública de serviços é composta por 92 UBSs, sendo 70 equipes de Saúde da
Família (SF) e 48 serviços de atenção especializada, urgência e apoio diagnóstico/terapêutico.
Dispõe de 14 hospitais, sendo dois municipais, um federal e os demais privados, estando entre
estes um com o título de Hospital Amigo da Criança, que complementam o Sistema Único de
Saúde (SUS)/Cuiabá. São 122 leitos SUS e 36 não SUS, totalizando 158 leitos obstétricos
(BRASIL, 2016; CUIABÁ, 2017).
Cuiabá conta com dois Bancos de Leite Humano (BLH) e dois Postos de Coleta de Leite
Humano (PCLH). Um BLH está localizado no Hospital Geral Universitário e é referência para
o estado, com seu PCLH Projeto Via Láctea - caminho Luz e Vida no Hospital Santa Helena e
o outro BLH no Hospital Universitário Júlio Muller, com seu posto de coleta no Hospital e
Maternidade Clínica Femina (REDE GLOBAL DE BANCOS DE LEITE HUMANO, 2016b,
2016c).
No município de Cuiabá, no ano de 2017, 70 unidades da ESFs alcançavam uma
cobertura populacional de 36,9% (BRASIL, 2018), estando localizadas 67 unidades na zona
urbana do município e três na zona rural. Na área urbana, essas unidades estão distribuídas em
quatro regiões administrativas: norte, sul, leste e oeste, divididas da seguinte forma: 21 unidades
na região sul, 18 na região norte, 17 na região leste e 11 na região oeste (CUIABÁ, 2017).
Dados do mês de abril de 2018 apontaram que as 70 equipes contam com, aproximadamente,
296 profissionais de saúde e 593 ACS (BRASIL, 2018), o que indica uma média de 8,5 ACS
por unidade de ESF.
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As regiões administrativas, em 2016, apresentaram alguns indicadores materno-infantis,
identificando-se semelhanças entre as regiões, conforme apresentado no Gráfico 1.
Gráfico 1 – Indicadores materno-infantis das regiões administrativas de Cuiabá, MT, 2016
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Fonte: Cuiabá, 2017.

4.3 População de estudo

A população de estudo consistiu em gestantes, brasileiras, com idade entre 18 e 49 anos,
que estivessem realizando pré-natal na USF da zona urbana de Cuiabá-MT, residentes na área
de abrangência da unidade e em área coberta por ACS.

4.3.1 Critérios de inclusão e exclusão das participantes do estudo

Com base nas informações dos prontuários e/ou outros registros nas USF, elaborou-se
uma listagem das gestantes que estavam entre a população do estudo e que atendiam ao primeiro
critério de inclusão na pesquisa: estar com mais de 35 semanas de gestação. Após a elaboração
dessa listagem, realizaram-se duas etapas de avaliação, no domicílio, para verificar o
atendimento dos demais critérios de inclusão e exclusão na pesquisa. A primeira etapa foi
realizada com as mulheres ainda na gestação e a segunda após o parto, considerando os aspectos
do puerpério e do recém-nascido.
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• Gestante
Critérios de inclusão: a partir de 35 semanas de gestação; que tenha a intenção de
amamentar; que aceite participar da pesquisa no pré-natal e posteriormente no puerpério;
gestação de feto único.
Elegeram-se para participar do estudo as gestantes com Data Provável do Parto (DPP)
entre 01 de fevereiro a 30 de abril de 2019 calculada a partir da Data da Última Menstruação
(DUM), o que corresponderia a, no mínimo, 35 semanas de gestação no período da coleta de
dados. Considerando que a DPP é uma data aproximada, estabeleceu-se uma margem de 15
dias antes ou 15 dias após o período adotado como referência para a inclusão das mulheres na
listagem de participantes elegíveis, ou seja, incluíram-se as mulheres com DPP entre 15 de
janeiro de 2019 e 15 de maio de 2019.
Definiu-se tal período gestacional [a partir da 35ª semana] por ser um momento no qual
a mulher está “consolidando” [grifo do autor] sua decisão de amamentar ou não (KING, 2001).
Além disso, a abordagem a partir de 35 semanas gestacionais também é propícia para que se
tenha transcorrido um período menor entre a gestação e o puerpério, estando mais próxima a
concretização da maternidade (KING, 2001) e, portanto, os efeitos do preparo iniciado na
gestação.
A mulher que não pretende amamentar tende a recusar apoio relacionado ao assunto por
acreditar que haverá uma pressão para que amamente, desconsiderando sua decisão. É
imprescindível a concordância em participar, principalmente de todas as etapas, uma vez que
serão realizadas visitas regulares no domicílio das mulheres e elas precisam estar dispostas a
receber as ACS e as entrevistadoras.
A amamentação de Recém-Nascidos (RN) de partos multifetais requer atenção especial
devido às particularidades deles que acabam sendo, boa parte, prematuros, à percepção materna
em relação à necessidade de complementação da alimentação deles e ao cansaço
(CZECHOWSKI; FUJINAGA, 2010). Esses fatores corroboram com as constatações de maior
dificuldade em manter o aleitamento materno, especialmente o exclusivo, quando comparado
com não gemelares, necessitando de muito mais apoio e orientação (CINAR et al., 2013).
Critérios de exclusão: planos de doação da criança; deficit de linguagem e cognitivos
que possam interferir na capacidade de dar consentimento e no entendimento do estudo;
deficiência auditiva; quadros clínicos importantes nos quais a amamentação seja contraindicada
(algumas infecções bacterianas, parasitárias ou virais podem contraindicar ou necessitar
suspensão temporária da amamentação); uso de substâncias entorpecentes ilícitas;
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malformações mamilares e problemas mamários que possam contraindicar ou complicar a
amamentação (extração de mama, mamilo invertido etc.); abortamento; óbito fetal.
As pessoas com redução das habilidades cognitivas e as mentalmente incapazes são
naturalmente vulneráveis à exploração por terceiros, comprometendo um dos referenciais da
bioética - a autonomia. Recomenda-se, portanto, não serem incluídas em estudos que não sejam
específicos para responder às necessidades ou prioridades de saúde desse grupo (DINIZ;
GUILHEM; SCHUKLENK, 2005; WORLD MEDICAL ASSOCIATION, 2018).
Algumas doenças maternas infecciosas podem ser contagiosas para os lactentes ou,
então, pela condição clínica da mulher acometida dificultar a amamentação. Determinadas
infecções contraindicam a amamentação, como é o caso do HIV, do HTLV-I e do HTLV-II.
Outras apresentam quadros clínicos importantes nos quais a amamentação precisa ser suspensa
por algum período, como na tuberculose, hanseníase virchowiana, herpes simples tipos I e II,
sarampo, citomegalovirose, entre outras. A condição clínica resultante da infecção também
pode ser critério de suspensão da amamentação, como é o caso da dengue e da febre amarela,
por exemplo (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2019).
As drogas de vício e abuso, mesmo quando encontradas no leite materno em pequenas
quantidades, poderão ou não ser absorvidas no trato gastrointestinal do lactente e provocar
danos à saúde. As substâncias entorpecentes ilícitas, como maconha, cocaína, crack, heroína,
LSD, haxixe, têm seu uso contraindicado durante a amamentação. No caso de o uso ser por
períodos curtos, deve-se evitar temporariamente a amamentação, considerando os possíveis
efeitos prejudiciais à saúde da criança. Algumas substâncias mudam o comportamento da mãe,
que se torna menos receptiva às necessidades do seu bebê (BRASIL, 2014c).
Malformações mamilares, como mamilo invertido ou não protrátil e ausência de
mamilo, e problemas mamários, como extração de mama e tumores, são fatores dificultadores
para amamentação, necessitando de mais apoio, orientação e cuidados especializados.
• Puérpera e Recém-nascido
Critérios de exclusão: mudança de residência da área de abrangência da USF à qual
pertencia na gestação; parto fora do período estipulado para o estudo (01 de fevereiro a 30 de
abril de 2019); parto e/ou pós-parto com intercorrências obstétricas importantes que dificultem
a amamentação (hemorragia grave etc.); malformações ou doenças congênitas do RN que
possam contraindicar ou complicar a amamentação (galactosemia, fenilcetonúria etc.); RN
enviado à Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal
ou equivalente; parto ocorrido com Idade Gestacional (IG) menor que 37 semanas; RN com
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peso de nascimento inferior a 2.500g; natimorto; óbito infantil ou materno no decorrer da
pesquisa.
Algumas malformações ou doenças congênitas do RN podem contraindicar ou
complicar a amamentação, por exemplo, a galactosemia, a fenilcetonúria, a intolerância a algum
componente do leite, hiperbilirrubinemia grave, malformações fetais de orofaringe, esôfago e
traqueia, cardiopatia e/ou pneumonia grave. Em algumas situações, o tratamento e o
acompanhamento médico, bem como o manejo adequado do aleitamento materno com maior
dedicação de tempo ao caso e de conhecimento do problema, podem levar ao estabelecimento
bem-sucedido da amamentação (CARVALHO; GOMES, 2017).
É importante destacar que a participante que não atendeu às ligações telefônicas após
três tentativas em dias e horários distintos (desistência) ou não foi encontrada para realizar a
entrevista de acompanhamento após três tentativas foi excluída da pesquisa.
Descontinuidade (censura): puérpera que não esteja amamentando nem tenha interesse
em amamentar; desmame antes dos 120 dias de vida da criança com manifestação de desejo de
não retomar a amamentação. No caso das mulheres que manifestassem interesse em retomar a
amamentação, seriam realizadas três tentativas de restabelecimento, sendo os casos de
insucesso considerados censura.

4.3.2 Plano amostral

4.3.2.1 Definição do tamanho da amostra

A proposta é um estudo de medidas repetidas [recrutamento e mais seis medidas] no
tempo e com dois grupos de comparação, considerando uma relação 2 para 1, ou seja, dois
participantes no grupo intervenção para cada um participante no grupo controle.
Para o cálculo, utilizou-se o software STATA®, versão 12.0, e considerada uma amostra
de medidas repetidas e os seguintes parâmetros: erro alfa (α) de 5%, beta (β) de 20%, poder de
estudo (1-β) de 80% [complementar de beta], proporção de 71,8% de AME aos 10 dias no GI
e de 30,3% no GC, considerando como referência o estudo de Coutinho (2003), com correlação
de 0,5 entre as medidas e seis medidas no tempo. O número de participantes estimado para cada
um dos grupos foi de 22 para o GI e 11 para o GC, totalizando 33 mulheres. Considerando uma
perda de aproximadamente 15% no acompanhamento, o tamanho amostral para o GI foi de 26
participantes e para o GC de 13 participantes, o que corresponde a 39 mulheres no total.
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4.3.2.2 Tipo de amostragem, randomização e alocação das participantes

Para este estudo, utilizou-se a amostragem sistemática por conglomerados,
representados pelas USF, sendo consideradas as seguintes etapas:
1ª Etapa: definição das USF que participariam do estudo
As USF do município de Cuiabá foram identificadas com base na lista de unidades do
Plano Municipal de Saúde de Cuiabá-MT 2018-2021 (CUIABÁ, 2017). Realizou-se contato
telefônico com cinco USF, escolhidas aleatoriamente na lista de unidades, para uma
aproximação do número de gestantes, cadastradas em cada USF, dentro das condições elegíveis
para o estudo [aproximadamente duas a três gestantes em cada unidade]. Isso foi necessário
porque o Sistema de Acompanhamento do Programa de Humanização no Pré-Natal e
Nascimento (SispreNatal) estava passando por mudanças no município e não se encontrava
atualizado, de acordo com informações levantadas na Secretaria Municipal de Saúde.
Optou-se por estimar quantas USF precisariam ser sorteadas para contemplar o número
amostral porque não seria viável visitar todas, considerando o custo elevado do deslocamento,
o tamanho limitado da equipe de trabalho e o prazo destinado ao trabalho de campo. Além
disso, não seria necessária, em termos quantitativos, a participação de todas as unidades. Nessa
estimativa já estava incluída a possibilidade de não adesão e da desistência de unidades.
Utilizando a lista das USF do documento original [Plano Municipal], atribuiu-se uma
sequência numérica de 1 a 67. Por meio da randomização simples, usando um gerador de
números aleatórios no Programa Microsoft Excel® 2016, geraram-se 55 números, selecionando
as 55 USF, entre as 67 da região urbana de Cuiabá, que participariam do estudo.
2ª Etapa: alocação das USF nos grupos de intervenção e controle
Em Cuiabá, a maioria das USF é conjugada, ou seja, duas ou mais unidades
compartilham a mesma estrutura física. Assim, foi necessário considerá-las como uma (1)
unidade para a randomização. Utilizando a ordem da lista do Plano Municipal, uma nova lista
foi elaborada com as 55 USF sorteadas anteriormente e as unidades conjugadas foram unidas,
recebendo um único número. Após esse ajuste, o número de USF passou para 31.
Utilizando um gerador de números aleatórios no Programa Microsoft Excel® 2016,
realizou-se a randomização por conglomerados, alocando as USF no GI e no GC. A primeira
USF sorteada compôs o grupo que receberia a intervenção (GI), a segunda USF sorteada foi
para o GC, a terceira do GI, a quarta do GC [intercalando entre os grupos] e assim
sucessivamente até alocar as 31 USF – 16 unidades no GI e 15 no GC. Caso fossem sorteadas
unidades muito próximas (em um raio inferior a 2 km) para grupos distintos, a mais recente
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sorteada seria excluída do sorteio. Desmembrando novamente em USF individuais, a alocação
final das 55 unidades foi de 28 no GI e 27 no GC.
3ª Etapa: levantamento das mulheres participantes do estudo
De acordo com a ordem que as unidades entraram em cada grupo, elas foram contatadas
para agendar a visita da pesquisadora a fim de levantar o quantitativo de gestantes que atendiam
aos critérios de elegibilidade do estudo. Além disso, utilizando o prontuário ou outros registros
da unidade, coletar o nome, a idade, a nacionalidade, o endereço e/ou telefone de contato das
gestantes com DPP entre 15 de janeiro/2019 e 15 de maio/2019, que realizavam
acompanhamento pré-natal na referida USF e residiam em área com cobertura de ACS.
Das 27 unidades do GC, 11 não foram visitadas em virtude de dificuldades de
comunicação ou questões administrativas, como o não retorno dos inúmeros [e insistentes]
contatos, conflito de agendas e ausência de profissional para liberar os registros. No GI, duas
unidades não foram visitadas porque não retornaram os contatos realizados e 12 unidades foram
visitadas, tiveram as informações coletadas, mas não indicaram9 ACS para participar do Curso
Básico de Aleitamento Materno: aconselhamento e manejo, assim sendo, foi necessário
descartar as informações e excluir as unidades do estudo. Da mesma forma, outras duas
unidades do GI também tiveram os dados coletados, indicaram os ACS para o Curso, mas eles
não o concluíram, sendo necessário excluí-las do estudo. Restaram 12 USF no GI e 16 no GC.
Com base nos registros das USF visitadas pela pesquisadora, identificaram-se 316
gestantes elegíveis em 28 unidades, sendo 12 USF no GI com 121 gestantes e 16 USF no GC
com 195 gestantes. A partir desse levantamento, as entrevistadoras foram para o campo
localizar essas mulheres, levantar o interesse delas em participar da pesquisa, confirmar a Idade
Gestacional (IG) e se atendiam aos critérios propostos para participação (APÊNDICE A). As
gestantes que atendiam a esses critérios foram vinculadas ao estudo em seus respectivos grupos,
anteriormente definidos.
Após esse primeiro contato, das 28 USF, 18 se mantiveram no estudo, totalizando 65
mulheres. No GI, o número de mulheres passou de 121 para 33, ocorrendo 66 exclusões, por
não atender aos critérios do estudo, e 22 recusas em participar. Considerando a redução do
número de participantes, três USF foram excluídas do estudo por não ter mais gestantes
vinculadas à pesquisa e pela desistência de duas ACS da mesma unidade, passando de 12 para

9

As USF do GI precisavam indicar dois ACS (um titular e um suplente) para realizar o Curso Básico de
Aleitamento Materno: aconselhamento e manejo a fim de prepará-los para efetuar a intervenção. A solicitação
foi feita mediante ofício e reforçada por telefone e presencialmente quando a pesquisadora visitou as unidades
para coletar as informações das gestantes. Não havendo indicação, perdeu-se o sentido de incluir as gestantes no
estudo, uma vez que o ACS faria o aconselhamento para elas, que são da área de abrangência da sua USF.
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9 USF. No GC, o número de mulheres reduziu de 195 para 32. Excluíram-se 147 mulheres, por
não atenderem aos critérios do estudo, e 16 recusaram. Em virtude da diminuição da quantidade
de participantes e da desistência de uma das entrevistadoras, sete USF foram excluídas do
estudo, passando de 16 para 9 USF.
O estudo iniciou, considerando a aplicação do primeiro instrumento [Questionário para
Gestantes], com 33 gestantes de nove USF no GI e no GC com 32 gestantes de nove USF, a
partir da 35ª semana de gestação. Aos 15 dias após o parto, coletaram-se as primeiras
informações sobre o aleitamento materno em 26 mulheres no GI de nove USF e 14 mulheres
no GC de oito USF. O estudo foi encerrado aos 120 dias após o parto com 25 mulheres de nove
USF no GI e 11 mulheres de oito USF no GC. No entanto, no GC, aos 120 dias, houve a
oportunidade de reinserir oito mulheres que haviam sido excluídas do estudo por desistência de
uma entrevistadora, o que deixou o GC com 19 mulheres e 9 USF. No banco de dados,
armazenaram-se as informações de dois questionários aplicados, o da gestação e o do puerpério,
dessas oito mulheres que haviam sido excluídas. Porém, como não foram realizados os outros
questionários [de acompanhamento] para obter informações relativas ao aleitamento materno,
havendo o registro somente do último, de 120 dias, os dados delas não foram utilizados para a
análise. Assim, consideraram-se para análise os dados de 26 mulheres no GI e de 14 mulheres
no GC.
A Figura 1 ilustra as fases e seguimento das participantes descritas acima.

54

Figura 2 – Fluxograma representativo das fases e seguimento das participantes
Inclusão

Amostra calculada n=33 mulheres
(+15% = 39)

Randomização por conglomerado
55 Unidades de Saúde da Família (USF)

Alocação
Alocação para intervenção
28 USF

Alocação para controle
27 USF

16 USF excluídas:
- 2 USF não indicaram
ACS para participar do
curso;
- 12 USF indicaram, mas
os ACS não iniciaram o
curso;
- 2 USF indicaram, os
ACS iniciaram, mas não
concluíram o curso.

11 USF excluídas:
- 11 USF com dificuldade
de comunicação para
coleta das informações.

Grupo Intervenção
12 USF

Grupo Controle
16 USF

Elegíveis considerando os registros=316 mulheres
28 USF

Grupo Intervenção n=121
12 USF
Excluídas (n=66)
- Parto fora do período do
estudo (n=22);
- Mudança do local de
residência (n=22);
- Endereço fornecido de
familiar (n=10);
- Participante não localizada
(n=8);
- Abortamento (n=4);
- Saída de 3 USF do estudo
(n=23, já computado nos
outros critérios e saída ACS).
Recusa (n=22)

Grupo Controle n=195
16 USF
Excluídas (n=147)
- Parto fora do período do
estudo (n=31);
- Mudança do local de
residência (n=38);
- Endereço fornecido de
familiar (n=15);
- Participante não localizada
(n=4);
- Abortamento (n=3);
- Gemelar (n=1);
- Saída de 7 USF do estudo*
(n=55).
Recusa (n=16)

Grupo Intervenção n=33
9 USF

Grupo Controle n=32
9 USF

Elegíveis após primeiro contato=65 mulheres
18 USF
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Elegíveis após primeiro contato=65 mulheres
18 USF

Seguimento

QGest
Grupo Intervenção n=33
9 USF

Grupo Controle n=32
9 USF

Excluídas (n=4)
- Mudança do local de
residência (n=2);
- Recém-nascido internado
por icterícia (n=1);
- Parto fora do período do
estudo (n=1).
Desistência (n=1)
Desmame (n=1)

Excluídos (n=3)
- Mudança do local de
residência (n=3).
Desistência (n=6)

QPuer

Grupo Intervenção n=27
9 USF

Grupo Controle n=23
9 USF

Excluídas (n=1)
- Mudança do local de
residência (n=1).

QAcomp15
Grupo Intervenção n=26
9 USF

Excluídos (n=8)
- Perda de contato por
desistência da
entrevistadora de 1 USF
(n=8).
Desistência (n=1)

Grupo Controle n=14
8 USF

QAcomp30
Grupo Intervenção n=26
9 USF

Grupo Controle n=14
8 USF

Desmame (n=1)

Desistência (n=1)

QAcomp45
Grupo Intervenção n=25
9 USF
QAcomp60
Grupo Intervenção n=25
9 USF

Grupo Controle n=13
8 USF
Desmame (n=1)

Grupo Controle n=12
8 USF

QAcomp90
Grupo Intervenção n=25
9 USF

Grupo Controle n=12
8 USF
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QAcomp90
Grupo Intervenção n=25
9 USF

Grupo Controle n=12
8 USF
Desmame (n=1)

QAcomp120
Grupo Intervenção n=25
9 USF

Reinseridos (n=8)**
- Recuperação do contato
retornando 1 USF (n=8).

Grupo Controle n=11(19)
9 USF

Análise

Grupo Intervenção
9 USF

Grupo Controle
8 USF

Analisados n=26

Analisados n=14

- Utilizado como base para análise o número
de respondentes do QAcomp15 por ser este o
primeiro questionário para acompanhamento
aplicado que aborda a amamentação atual.

- Utilizado como base para análise o número
de respondentes do QAcomp15 por ser este o
primeiro questionário para acompanhamento
aplicado que aborda a amamentação atual.

* USF que saíram do estudo por desistência da entrevistadora e pela redução no número de
participantes em virtude dos critérios do estudo.
** Recuperaram-se os contatos de oito participantes que acabaram respondendo ao questionário dos
120 dias (QAcomp120). No entanto, os dados não foram incluídos na análise, mas estão armazenados
no banco de dados desta pesquisa.
QGest – Questionário para Gestantes
QPuer – Questionário para Puérperas
QAcomp15 – Questionário para Acompanhamento de 15 dias
QAcomp30 – Questionário para Acompanhamento de 30 dias
QAcomp45 – Questionário para Acompanhamento de 45 dias
QAcomp60 – Questionário para Acompanhamento de 60 dias
QAcomp90 – Questionário para Acompanhamento de 90 dias
QAcomp120 – Questionário para Acompanhamento de 120 dias

4.4 Variáveis do estudo

Elegeram-se três aspectos como variáveis dependentes: (1) duração do AME nos
primeiros 120 dias de vida da criança; (2) aleitamento materno, por tipo (Sim/Não), em cada
um dos tempos, nos primeiros 120 dias de vida da criança; (3) interrupção do AME – não/sim,
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nas seis medidas nos primeiros 120 dias de vida da criança. Adotaram-se as seguintes definições
de

tipos

de

aleitamento

materno

(BRASIL,

2015a,

2019;

WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, 2008):
• Aleitamento Materno Exclusivo (AME): a criança recebe leite humano direto da
mama ou ordenhado, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de sais de
reidratação oral, gotas ou xaropes contendo vitaminas, suplementos minerais ou
medicamentos;
• Aleitamento Materno Predominante (AM predominante): além do leite materno, a
criança recebe certos líquidos (água ou bebidas à base de água, sucos de frutas, outros
líquidos não lácteos), fluidos rituais, sais de reidratação oral, gotas ou xaropes
contendo vitaminas, suplementos minerais ou medicamentos;
• Aleitamento Materno Misto (AM misto): além do leite materno a criança recebe
outros tipos de leite (BRASIL, 2015a);
• Aleitamento Materno Complementado (AM complementado): quando a criança
recebe, além do leite materno, qualquer alimento sólido ou semissólido com a
finalidade de complementá-lo, e não de substituí-lo (BRASIL, 2015a);
• Qualquer tipo de Aleitamento Materno: quando a criança recebe leite humano direto
da mama ou ordenhado, independente de receber ou não outros alimentos e líquidos,
inclusive leite não humano;
• Desmame: é a interrupção [cessação] permanente de qualquer aleitamento materno
(BRASIL, 2015a; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).
As variáveis independentes incluíram:
Variáveis socioeconômicas e demográficas: idade materna – em anos; cor/etnia – branca
ou amarela/preta/parda; naturalidade; casada ou em união com alguém – não/sim; reside com o
pai da criança – não/sim; escolaridade materna – 0 a 4 anos/5 a 8 anos/9 a 11 anos/12 ou mais,
0 a 8 anos/9 ou mais; rendimento mensal domiciliar per capita (em Salários Mínimos - SM) –
até 2 SM/2 SM/3 ou mais SM; trabalho fora de casa – não/sim; vínculo formal de trabalho –
não/sim;
Obstétricas: primiparidade – não/sim; número de filhos vivos; amamentou o filho
anterior – não/sim;
Acompanhamento pré-natal: captação precoce para o pré-natal – não/sim; número de
consultas pré-natal; participação em grupo de gestantes – não/sim; abordagem da amamentação
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durante o pré-natal na unidade de saúde – não/sim; busca de informação sobre amamentação durante
a gestação – não/sim;

Parto: tipo de parto atual – cesárea/vaginal; sexo do filho atual – feminino/masculino;
parto em Hospital Amigo da Criança – não/sim; amamentação na primeira hora de vida –
não/sim; permaneceu em alojamento conjunto – não/sim;
Outras: alimentos consumidos pela criança nas últimas 24 horas: leite materno –
não/sim; água – não/sim; chá – não/sim; outro leite (que não o materno) – não/sim; suco e/ou
refrigerante – não/sim; qualquer outro alimento – não/sim; idade da interrupção permanente da
amamentação exclusiva – em dias; uso de chupeta – não/sim; uso de mamadeira ou chuquinha
– não/sim; tempo de AME – duração do AME em dias que correspondeu à soma do número de
dias de aleitamento exclusivo a cada intervalo de acompanhamento (aos 15, 30, 45, 60, 90 e
120 dias); grupo – intervenção/controle.

4.5 Instrumentos utilizados no estudo

4.5.1 Instrumento para triagem das participantes no estudo de acordo com os critérios
de inclusão e exclusão (APÊNDICE A)

O instrumento foi aplicado no domicílio por meio de entrevista e complementado com
informações coletadas do cartão da gestante para obter [e confirmar] a IG no dia entrevista.
Coletaram-se do cartão as seguintes informações: IG da data mais próxima ao dia da entrevista; DUM;

data do primeiro exame de Ultrassonografia (USG); e IG no dia do primeiro exame de USG.
Foram preenchidos, pela entrevistadora, os critérios de inclusão e exclusão para gestante e de
exclusão para puérperas e recém-nascidos, avaliando a continuidade ou não, de acordo com as
informações prestadas pela mulher.

4.5.2 Questionário para gestantes (QGest) (APÊNDICE E)

O questionário foi aplicado por meio de entrevista no domicílio. É composto por 20
questões divididas em:
Informações socioeconômicas e demográficas: data de nascimento; idade; cor/etnia;
anos de estudo; estado conjugal; se reside com o pai da criança; anos de estudo do(a)
companheiro(a); naturalidade; trabalho fora do lar; vínculo formal de trabalho; tempo de
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afastamento do trabalho após o parto; número de morados na residência; rendimento mensal
familiar per capita;
Informações relacionadas à experiência anterior em amamentação: filhos anteriores;
amamentação do último filho e motivo para não amamentar; tempo de amamentação do último
filho; problema que atrapalhou a amamentação; motivo do desmame; uso de chupeta antes dos
seis meses; uso de mamadeira ou chuquinha antes dos seis meses; satisfação com a experiência
de amamentar o último filho.

4.5.3 Questionário para puérperas (QPuer) (APÊNDICE F)

O questionário foi aplicado no domicílio por meio de entrevista e complementado com
informações coletadas do cartão da gestante. É composto por 19 questões divididas em:
Informações do acompanhamento pré-natal: IG na primeira consulta; número de
consultas de pré-natal; participação em grupo de gestante; abordagem sobre amamentação em
grupo de gestante; orientação sobre amamentação durante as consultas de pré-natal; busca de
informação sobre amamentação durante o pré-natal;
Informações relacionadas ao estilo de vida: uso de tabaco e frequência; consumo de
bebida alcoólica e frequência;
Informações obstétricas: número de gestações; número de abortamentos; número de
partos; filhos vivos; tipo de parto; sexo do último filho;
Informações do parto: local do último parto; hospital do último parto; amamentação na
primeira hora; permanência em alojamento conjunto.

4.5.4 Questionário para acompanhamento no domicílio (QAcomp) (APÊNDICE G)

O questionário foi aplicado por meio de entrevista no domicílio. É composto por 23
questões divididas em:
Informações relacionadas à rede de apoio: principal cuidador da criança; auxílio nas
tarefas domésticas;
Informações relacionadas à saúde materna e infantil: problema de saúde na criança;
necessidade de internação hospitalar; resolução do problema de saúde na criança; interrupção
da amamentação; motivo da suspensão; restabelecimento da amamentação; auxílio profissional
para restabelecer a amamentação; local de trabalho do profissional que auxiliou; problema
materno que dificultou a amamentação; resolução do problema materno que dificultou a
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amamentação; local da resolução do problema; interrupção da amamentação por causas
maternas; menstruação; uso de método contraceptivo;
Informações relacionadas à alimentação infantil: alimentos consumidos pela criança nas
últimas 24 horas: leite materno; frequência da oferta de leite materno, água, chá, outro leite,
suco e/ou refrigerante, qualquer outro alimento; uso de mamadeira ou chuquinha; uso de
chupeta; idade da interrupção permanente da amamentação exclusiva; motivo da interrupção
permanente da amamentação exclusiva; satisfação com a experiência atual de amamentar.
As questões relativas à alimentação infantil [com exceção da referente à idade da
interrupção permanente da amamentação exclusiva, do motivo da interrupção permanente da
amamentação exclusiva e da satisfação com a experiência atual de amamentar] foram extraídas
do questionário aplicado na II Pesquisa de prevalência de aleitamento materno nas capitais
brasileiras e Distrito Federal (BRASIL, 2009a). Vale salientar que o tempo de aplicação de cada
questionário foi de, aproximadamente, 10 minutos.

4.5.5 Formulário de Observação da Mamada (ANEXO A)

Formulário elaborado pela OMS (2004) que foi utilizado nas visitas de aconselhamento
para auxiliar a aconselhadora a observar a mamada e identificar possíveis problemas.
Contém uma série de itens classificados como sinais favoráveis à amamentação ou
sugestivos de possível dificuldade. É composto por quatro seções que se referem à observação
geral da mulher e da criança, da posição da criança, da preensão da região mamilo-areolar
[pega] e da sucção.

4.6 Intervenção, acompanhamento e coleta de dados

Foram realizadas em quatro etapas:
1. Seleção e treinamento das entrevistadoras;
2. Seleção das aconselhadoras;
3. Curso de preparação das aconselhadoras em aleitamento materno;
4. Implementação da intervenção e coleta de dados.
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4.6.1 Seleção e treinamento das entrevistadoras

Foram 17 candidatas inscritas para 15 vagas, sendo aplicada uma entrevista a elas
abordando a experiência em pesquisa e a motivação para participar deste estudo. Todas
atendiam ao critério de estar regularmente matriculadas em qualquer curso de graduação da
área da saúde, independente do semestre cursado. Também poderiam participar pós-graduandos
da área da saúde, mas não houve procura.
Após a seleção, realizou-se o treinamento para as 17 entrevistadoras, com duração de
quatro horas, com o objetivo de padronizar a obtenção de informações e o preenchimento dos
instrumentos da pesquisa. Apresentaram-se o Manual de Trabalho de Campo, com orientações
sobre como proceder em cada item das entrevistas, e os instrumentos utilizados, sendo
discutidos detalhadamente cada um deles e a forma de preenchê-los.
Durante o treinamento, fez-se uma atividade prática para aprimorar a habilidade das
entrevistadoras em aplicar os instrumentos e verificar a adequação deles, do manual e dos
procedimentos propostos. As entrevistadoras aplicaram os instrumentos entre si, utilizando o
celular, aproveitando a oportunidade para esclarecer dúvidas e avaliar seu desempenho. Ao
final, 15 entrevistadoras foram vinculadas ao estudo e as outras duas ficaram como suplentes,
considerando a pouca disponibilidade de horário para participar da pesquisa.

4.6.2 Seleção das aconselhadoras

Solicitou-se, para cada uma das 28 USF sorteadas para o GI, a indicação de duas ACS
[uma titular e uma suplente] que tivessem interesse em participar do Curso Básico de
Aleitamento Materno: aconselhamento e manejo e, posteriormente, como aconselhadora na
pesquisa. Após vários contatos com a SMS de Cuiabá e a solicitação de apoio dos
coordenadores das regiões de saúde, indicaram-se 26 ACS titulares e 26 suplentes, totalizando
52 ACS. No entanto, 25 ACS não compareceram ao curso e quatro ACS iniciariam, mas não
concluíram. Ao final, foram 12 USF representadas por 23 ACS que concluíram o curso. Todas
assinaram o Termo de Consentimento para as Aconselhadoras (APÊNDICE D) e a partir de
então foram vinculadas ao estudo.
Ressalta-se que para essa proposta a ACS atuou como aconselhadora por ser membro
da equipe de saúde da USF, pela sua proximidade com a comunidade e facilidade de acesso aos
domicílios.
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4.6.3 Curso de preparação das aconselhadoras em aleitamento materno

O Curso Básico de Aleitamento Materno: aconselhamento e manejo, com 30 horas de
duração, ofertado neste estudo, partiu de um consolidado de conteúdos adaptados do curso
proposto pela WHO e UNICEF (2006) intitulado Infant young child feeding counselling: an
integrated course, traduzido para o português do Brasil por Bassicheto (2006) como
‘Aconselhamento Integrado em Alimentação Infantil: um curso de treinamento’. Pode ser
encontrado referenciado em algumas publicações oficiais do MS como ‘Aconselhamento em
Alimentação de Lactentes e Crianças de Primeira Infância: um curso integrado’.
O curso de aconselhamento integrado da WHO e UNICEF (2006) tem uma carga horária
de 40 horas e é composto de 39 sessões. Para este estudo, utilizaram-se 25 das 39 sessões, aqui
chamadas de temas, e foi acrescido o tema relactação e translactação, totalizando 26. Optou-se
por abordar os temas relacionados ao aleitamento materno e excluir aqueles que se referiam à
alimentação complementar, considerando que o foco do estudo é o aleitamento materno.
Os 26 temas foram distribuídos em seis módulos, apresentados no Quadro 2. Esses
temas versam sobre fundamentos da alimentação infantil e do aleitamento materno (temas 1, 2
e 3); como lidar com as situações relacionadas à prática do aleitamento materno (temas 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26); habilidades de aconselhamento (temas 11, 12, 13,
14, 15, 16 e 17); e políticas de saúde e aleitamento materno (tema 25).
O conteúdo dos dois módulos referentes ao aconselhamento ‘Como escutar e
compreender’ e ‘Como desenvolver a confiança e dar apoio’, bem como seus respectivos
exercícios, foi a integração de informações de três diferentes materiais:

(1) Sessão 2

“Habilidades de comunicação”, extraído do Módulo 3 “Promoção e apoio ao Aleitamento
Materno em Hospitais Amigos da Criança: curso de 20 horas para equipes de maternidade”
(FUNDO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A INFÂNCIA; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA
SAÚDE, 2009, p. 45-65); (2) Curso de Aconselhamento Integrado WHO e UNICEF (2006); e
(3) Oficina de Aconselhamento em Amamentação: 16 horas – Caderno do Participante
(VENANCIO et al., [2015?]).
A esse material será acrescido um reforço nas técnicas de aconselhamento por meio da
Abordagem Centrada na Pessoa (ACP) (ROGERS, 1992; 1997), utilizada nos cursos do Centro
de Valorização da Vida (CVV), em especial no Curso Caminho de Valorização da Vida
promovido pelo CVV Comunidade (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, 2017). Para o
reforço nas técnicas de aconselhamento serão abordados os seguintes conteúdos do curso do
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CVV: Nossa postura ante os fatos; Comunicação; O ouvir compreensivo; Vida Plena;
Consequência da vida plena (CENTRO DE VALORIZAÇÃO DA VIDA, 2012; 2017).
Quadro 2 – Cronograma do Curso Básico de Aleitamento Materno: aconselhamento e manejo
Módulos e Temas

Duração

Facilitador

Quarta 07/11/2018
Turma 1 Manhã 7:30 às 11:30 Local: UFMT sala 16 Instituto de Saúde Coletiva
Turma 2 Tarde 13:30 às 17:30 Local: HUJM Sala A
Avaliação de conhecimento: pré-teste
30 minutos
1. Uma visão geral sobre alimentação infantil
2. Por que a amamentação é importante
45 minutos
3. Como funciona o aleitamento materno

45 minutos

4. Como colocar o bebê no seio
Sessão Prática: posicionando um bebê

75 minutos

5. Prática 1: posicionando o bebê no seio

30 minutos

Carga Horária Módulo 1

Prof.ª Eveline
Nutricionista
Daniella Pessoa
Prof.ª Dr.ª Maria
Aparecida
Rodrigues
Prof.ª Dr.ª Maria
Aparecida
Rodrigues
Prof.ª Dr.ª Maria
Aparecida
Rodrigues e Prof.ª
Ms. Eveline

225 min=3h45 min

Sexta 09/11/2018
Turma 1 Manhã 7:30 às 11:30 Local: UFMT sala 16 Instituto de Saúde Coletiva
Turma 2 Tarde 13:30 às 17:30 Local: HUJM Auditório
6. Como observar uma mamada
60 minutos
7. Prática 2: observando uma mamada

30 minutos

8. Como colher uma história alimentar nos primeiros seis
meses
9. Interpretar gráficos de crescimento

45 minutos

10. Práticas de saúde ‘Dez passos para o sucesso da
amamentação’
Carga Horária Módulo 2

45 minutos

30 minutos

Fonoaudióloga
Adriana Vieira
Fonoaudióloga
Adriana Vieira e
Prof.ª Ms. Eveline
Nutricionista
Daniella Pessoa
Prof.ª Dr.ª Fabiane
Blanco
Prof.ª Ms. Eveline

210 min = 3h30 min

Quarta 14/11/2018
Turma 1 Manhã 7:30 às 11:30 Local: UFMT sala 16 Instituto de Saúde Coletiva
Turma 2 Tarde 13:30 às 17:30 Local: HUJM Auditório
11. Como escutar e compreender
60 minutos

12. Exercícios sobre como escutar e compreender

60 minutos

13. Prática 3: como escutar e compreender

90 minutos

Carga Horária Módulo 3

210 min = 3h30 min

Prof.ª Ms. Eveline
e Prof.ª Dr.ª
Tatiana Bering
Prof.ª Ms. Eveline
e Prof.ª Dr.ª
Tatiana Bering
Prof.ª Ms. Eveline
e Prof.ª Dr.ª
Tatiana Bering
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Sexta 16/11/2018
Turma 1 Manhã 7:30 às 11:30 Local: UFMT sala 16 Instituto de Saúde Coletiva
Turma 2 Tarde 13:30 às 17:30 Local: HUJM Auditório
14. Como desenvolver a confiança e dar apoio
45 minutos

15. Exercícios sobre como desenvolver a confiança e dar
apoio – parte 1

30 minutos

16. Exercícios sobre como desenvolver a confiança e dar
apoio – parte 2

30 minutos

17. Prática 4: como desenvolver a confiança e dar apoio

90 minutos

Carga Horária Módulo 4

Prof.ª Ms. Eveline
e Prof.ª Dr.ª
Tatiana Bering
Prof.ª Ms. Eveline
e Prof.ª Dr.ª
Tatiana Bering
Prof.ª Ms. Eveline
e Prof.ª Dr.ª
Tatiana Bering
Prof.ª Ms. Eveline
e Prof.ª Dr.ª
Tatiana Bering

195 min = 3h15 min

Quarta 21/11/2018
Turma 1 Manhã 7:30 às 11:30 Local: UFMT sala 16 Instituto de Saúde Coletiva
Turma 2 Tarde 13:30 às 17:30 Local: HUJM Auditório
18. Dificuldades comuns na amamentação
90 minutos

Enf.ª Lidiana

19. Problemas da mama

60 minutos

Enf.ª Lidiana

20. Importância da alimentação complementar

45 minutos

Nutricionista
Elisângela e Prof.ª
Dr.ª Fabiane
Blanco

Carga Horária Módulo 5

195 min = 3h15 min

Sexta 23/11/2018
Turma 1 Manhã 7:30 às 11:30 Local: UFMT sala 16 Instituto de Saúde Coletiva
Turma 2 Tarde 13:30 às 17:30 Local: HUJM Auditório
21. Ordenha do leite materno
30 minutos
22. Alimentação por copinho

30 minutos

23. Relactação e translactação

60 minutos

24. Cuidados de higiene

30 minutos

25. Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para
Lactentes e Crianças de Primeira Infância, Bicos, Chupetas e
Mamadeiras (NBCAL)
26. Como confirmar o entendimento e marcar consulta de
acompanhamento (Habilidade para verificar o entendimento
e seguimento)
Carga Horária Módulo 6

30 minutos

Enf.ª Elizeth
Bartolo
Fonoaudióloga
Adriana Vieira
Fonoaudióloga
Adriana Vieira
Nutricionista
Daniella Pessoa
Nely

30 minutos

Prof.ª Ms. Eveline

210 min = 3h30 min

Quarta 28/11/2018
Turma 1 Manhã 7:30 às 11:30 Local: UFMT sala 16 Instituto de Saúde Coletiva
Turma 2 Tarde 13:30 às 17:30 Local: HUJM Auditório
Atividade de revisão de conteúdos
120 min = 2h
Avaliação I – pós-teste
75 min = 1h15 min
Turma 1 Manhã
Turma 2 Tarde
Segunda 14/01/2019 (T)
60 min = 1h
Avaliação II – 2º pós-teste

Prof.ª Ms. Eveline

Prof.ª Ms. Eveline
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Turma 1 Manhã
Turma 2 Tarde
Carga Horária Total
5hs de atividades extraclasse (leituras e exercícios teóricos)
Carga Horária Total do Curso

1.500 min = 25h

30 horas
Fonte: elaborado pela autora com informações extraídas do Aconselhamento Integrado em Alimentação Infantil:
um curso de treinamento (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 2006, p. 2-3).

No curso oferecido neste estudo, utilizaram-se estratégias diversas de ensinoaprendizagem: oficinas; simulações; dramatizações; discussões em grupo; discussão de casos;
realização de exercícios teóricos individuais e em grupo; e atividades teórico-práticas,
procurando valorizar as experiências práticas do participante. Nesse caso, foram as ACS, mas
as estratégias se aplicam a qualquer outro participante que realize o curso.
Aplicou-se um instrumento (APÊNDICE H) para levantamento inicial de
conhecimentos (pré-teste) no primeiro dia, antes de começar o curso. Imediatamente ao
término, o mesmo instrumento foi reaplicado (Avaliação I – pós-teste) e, novamente, em 45
dias após o final do curso (Avaliação II – 2º pós-teste), para que a participante avaliasse o seu
progresso com as facilitadoras. Uma nota de 0 a 10 foi atribuída ao desempenho nas avaliações
previstas no cronograma, sendo consideradas aprovadas, para atuar como aconselhadoras na
pesquisa, as ACS que obtiveram, no mínimo, seis (6,0) pontos na primeira avaliação após o
curso (Avaliação I – pós-teste).
Compõem esse instrumento 14 perguntas para caracterizar os participantes do curso e
20 questões de múltipla escolha abordando fundamentos da alimentação infantil e do
aleitamento materno, situações relacionadas à prática do aleitamento materno e habilidades de
aconselhamento.
O Curso foi registrado como atividade de extensão na Universidade Federal de Mato
Grosso, a fim de formalizá-lo, gerando um certificado para as ACS que pôde ser utilizado para
pontuação em suas carreiras na Secretaria Municipal de Saúde.

4.6.4 Implementação da intervenção e coleta de dados

O período de realização do trabalho de campo foi de janeiro a agosto de 2019. A
intervenção consistiu em visitas domiciliares periódicas de aconselhamento em amamentação,
realizadas pelas ACS que participaram do Curso Básico de Aleitamento Materno:
aconselhamento e manejo, em suas respectivas USF randomizadas para o GI.

No GI,

as

mulheres receberam aconselhamento domiciliar em amamentação, realizado pela ACS, além
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da possibilidade do atendimento usual, da equipe da USF, recomendado pelo MS10 para o ciclo
gravídico-puerperal (BRASIL, 2013b). As visitas de aconselhamento realizadas pela ACS
iniciaram na 35ª semana de gestação e foram até 120 dias após o parto. Com a ACS foi uma
entrevistadora para coletar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e aplicar os
instrumentos de coleta de dados da pesquisa.
As mulheres do GC não receberam a intervenção proposta para o estudo, mas poderiam
dispor do atendimento usual, da equipe da USF, recomendado pelo MS para o ciclo gravídicopuerperal (BRASIL, 2013b). Essas mulheres foram acompanhadas por uma entrevistadora, que
coletou o TCLE e aplicou os instrumentos de acompanhamento da pesquisa, da 35ª semana de
gestação até 120 dias após o parto.
Realizaram-se oito visitas domiciliares de aconselhamento [ACS] para cada mulher
participante do GI e oito entrevistas de acompanhamento [entrevistadoras]. Caso houvesse
necessidade, por parte da mulher e disponibilidade da aconselhadora, poderiam ser realizadas
mais duas visitas extras após o parto, totalizando 10 visitas domiciliares. As mulheres do GC
não receberam o aconselhamento, mas tiveram, também, as oito entrevistas de
acompanhamento no domicílio.
Inicialmente, a proposta era uma ACS titular e uma suplente por USF, no entanto, por
solicitação delas, acabaram executando a intervenção em dupla ou alternando conforme a
necessidade, sendo que nenhuma ficou responsável por mais de cinco mulheres. Cada ACS
aconselhadora realizou a intervenção em sua USF de atuação, independentemente de ser sua
área de abrangência.
Ao longo do acompanhamento, das 17 entrevistadoras, 8 desistiram, sendo necessário
que a pesquisadora assumisse esse papel, ficando responsável por cinco USF. As demais que
permaneceram na pesquisa ficaram responsáveis por no máximo duas USF. Vale ressaltar que
as entrevistadoras não eram as mesmas para o GI e para o GC visando evitar contaminação de
amostra e facilitar a logística de deslocamento e coleta dos dados.
As entrevistadoras do GC realizaram as visitas acompanhadas de uma ACS da USF com
vistas a garantir a segurança e a receptividade nos domicílios. A logística nessas unidades foi
um pouco mais complicada considerando as especificidades de algumas regiões, como difícil

10

O atendimento usual é compreendido por um conjunto de ações que incluem a visita domiciliar durante o período
gestacional e puerperal, principalmente, no último mês de gestação e na primeira semana após o parto,
acompanhando o processo de aleitamento materno. Os profissionais e os serviços devem estar atentos e
preparados para aproveitar a oportunidade de contato com a mulher e o recém-nascido com o objetivo de
monitorar a mulher e a criança, orientar cuidados adequados, identificar possíveis fatores de risco e realizar os
encaminhamentos necessários (BRASIL, 2013b).
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acesso, criminalidade e tráfico de drogas, exigindo horários específicos e a confirmação da
visita previamente por telefone. Sendo assim, algumas poucas entrevistas tiveram que ser
realizadas por telefone para que o prazo não fosse extrapolado em demasia.
No GI, uma aproximação prévia com as ACS, em virtude do curso, e a oferta de uma
intervenção em saúde facilitaram o acesso das entrevistadoras aos domicílios. À medida que o
tempo passava, o vínculo das entrevistadoras com as mulheres e as ACS se estreitava,
possibilitando cumprir o planejamento com menos intercorrências.
As visitas domiciliares para aconselhamento e as entrevistas de acompanhamento para
coleta de dados ocorreram da seguinte forma:
Grupo Controle
No GC, não houve visitas de aconselhamento. A entrevistadora realizou uma (1) visita
domiciliar para a mulher, a partir da 35ª semana de gestação e antes do parto para informar
sobre o objetivo da pesquisa, o número de visitas de acompanhamento e o cronograma delas.
Aplicou o instrumento para triagem das participantes no estudo de acordo com os critérios de
inclusão e exclusão (APÊNDICE A), obteve o Consentimento Livre e Esclarecido da
participante (APÊNDICE C) e coletou as informações utilizando o instrumento QGest
(APÊNDICE E).
Ao final da primeira visita, a entrevistadora informou que faria contato telefônico para
confirmar o nascimento e o período da próxima entrevista, além de validar a data previamente
por telefone.
A segunda visita foi realizada até o quinto dia após o parto para reavaliar o interesse na
participação e aplicar os critérios de exclusão a fim de verificar a continuidade ou não no estudo
(APÊNDICE A). Ocorrendo a continuidade da participação, aplicou-se o QPuer” (APÊNDICE
F).
Na terceira visita, aos 15 dias após o parto, assim como nas demais [30, 45, 60, 90 dias],
até os 120 dias, utilizou-se o QAcomp (APÊNDICE G), reaplicado até encerrar o
acompanhamento. Caso não fosse possível acontecer a visita no dia exato, esta poderia ser
realizada até cinco dias após a data prevista.
Grupo Intervenção
A atividade de aconselhamento enfatizou a escuta ativa da mulher e a observação da
mamada visando identificar as dificuldades específicas ou problemas relacionados à
amamentação, concluindo com o aconselhamento necessário para cada visita.
Em todas as visitas domiciliares de aconselhamento, realizadas pela ACS, enfatizou-se
o estímulo ao AME nos seis primeiros meses de vida da criança (sem água, chá, suco ou outros
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alimentos), sendo informados os riscos do uso de mamadeiras e chupetas e destacada a
importância do apoio familiar. Após o parto, procurou-se considerar alguns aspectos, tais como
o estado geral da mulher, o relacionamento mãe-criança, a posição ao amamentar, a preensão
mamilo-areolar, as condições das mamas e mamilos, o fluxo de leite, o sono da criança e sua a
resposta aos estímulos, as eliminações (urina e fezes) da criança em relação à quantidade e
aspecto e o ambiente familiar com relação amamentação. Foram esclarecidas as dúvidas e
abordadas as necessidades e/ou dificuldades relacionadas à amamentação, fornecendo ajuda no
manejo dos problemas lactacionais, quando necessário, e apoio contínuo à amamentação
exclusiva.
Caso surgissem complicações ocasionadas pela realização da técnica inadequada da
amamentação, que as aconselhadoras não pudessem resolver, as mulheres seriam encaminhadas
para atendimento na USF da sua área de abrangência. Se a mulher ou a criança necessitasse da
aconselhadora fora dos dias programados para o aconselhamento, orientou-se que procurasse a
USF da sua área de abrangência, uma vez que ficaria a critério da aconselhadora a
disponibilidade para contato extra (limitado a dois contatos) desde que fosse comunicado à
pesquisadora. Também houve a possibilidade de utilizar mensagens via celular para apoio e
troca de informações nos intervalos entre as visitas de aconselhamento, tanto entre
aconselhadora e as participantes quanto entre aconselhadora e a pesquisadora.
Em cada visita de aconselhamento, enfatizou-se algum aspecto relacionado ao período
no qual a mulher se encontrava: gestação, pós-parto - logo após a alta hospitalar, 15 dias após
o parto, 30 dias, 45 dias, 60 dias, 90 dias e 120 dias. No entanto, o que prevaleceu foi a escuta
ativa da mulher, sendo ela quem direcionava a visita de aconselhamento para suas necessidades.
A primeira visita de aconselhamento ocorreu ainda na gestação, após a 35ª semana e
antes do parto, assim como no GC. Com a ACS, a entrevistadora abordou as gestantes em seu
domicílio para explicar sobre o estudo, o funcionamento do aconselhamento e o cronograma
das visitas. Aplicou o instrumento para triagem das participantes no estudo de acordo com os
critérios de inclusão e exclusão (APÊNDICE A), obteve o Consentimento Livre e Esclarecido
da participante (APÊNDICE B) e aplicou o instrumento QGest (APÊNDICE E).
A aconselhadora se apresentou e informou à gestante o funcionamento das visitas de
aconselhamento, reforçando o cronograma das mesmas e o compromisso de ambas as partes.
Nessa visita, o enfoque foi na aproximação com a gestante e família. O tempo foi
destinado predominantemente à escuta, procurando conhecê-la, identificar seu conhecimento
sobre amamentação e a presença de dúvidas.

69

A partir disso, avaliou-se a necessidade de abordagem de alguns tópicos, tendo
prioridade os seguintes:
- os benefícios do AME por seis meses (para mulher e para a criança), do contato pele
a pele com o recém-nascido e do início precoce da amamentação, ainda na sala de parto, na
primeira hora após o nascimento;
- a importância da permanência de mãe e recém-nascido juntos no mesmo quarto durante
a internação hospitalar, incentivando a livre demanda da amamentação;
- a importância do posicionamento (da mulher e da criança) e da pega adequados;
- aconselhamento quanto aos riscos do uso de bicos artificiais, desencorajando o uso
desnecessário de líquidos e/ou alimentos.
A visita foi encerrada informando à gestante sobre o próximo encontro que seria após o
parto, portanto havendo necessidade de estabelecer claramente um acordo para o contato a fim
de informar o nascimento da criança.
Assim que foi confirmado o nascimento da criança, a ACS entrou em contato com a
entrevistadora para realizar a segunda visita.
A segunda visita de aconselhamento ocorreu até o quinto dia após o parto. Nessa
visita, a entrevistadora reavaliou o interesse na participação e os critérios para a continuação no
estudo (APÊNDICE A). Ocorrendo a continuidade da participação, aplicou-se o QPuer
(APÊNDICE F).
A aconselhadora abordou as questões sobre a alimentação da mãe e a importância do
descanso para evitar o esgotamento, além daquelas que a mulher tinha interesse.
Alguns aspectos foram enfatizados: informações sobre amamentação; prevenção e
cuidado de problemas relacionados à amamentação com a demonstração da massagem nas
mamas e mamilos e a técnica para expressão do leite; estímulo à criação/fortalecimento de uma
rede de apoio social e familiar.
A partir da terceira visita, caso não fosse possível ser realizada no dia exato, ela poderia
acontecer até cinco dias após a data prevista. Foi, também, a partir desta, que a entrevistadora
aplicou o QAcomp (APÊNDICE G) em todas as visitas subsequentes até encerrar o
acompanhamento.
A terceira visita de aconselhamento, aos 15 dias após o parto, foi direcionada pelas
necessidades identificadas no momento do aconselhamento, podendo ser necessário lançar mão
de qualquer aspecto já abordado em outras visitas ou novos elementos. Poderia ser abordada,
ainda, a doação de leite materno para o Banco de Leite Humano, caso houvesse excedente de
produção.
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A quarta visita de aconselhamento ocorreu aos 30 dias após o parto.
Nessa visita poderiam ser abordadas as questões de contracepção, caso a mulher assim
desejasse e demonstrasse interesse.
A quinta visita de aconselhamento aos 45 dias, a sexta visita aos 60 dias e a sétima
aos 90 dias após o parto novamente foram direcionadas pelas necessidades identificadas no
momento do aconselhamento.
A última visita, a oitava, aos 120 dias após o parto, teve como ênfase a importância de
continuar a amamentação após os seis meses de vida da criança e a introdução dos alimentos
em momento oportuno. Também poderiam ser abordados a técnica de extração do leite e os
procedimentos e cuidados com o armazenamento do leite materno.
Enfatiza-se que as informações ofertadas não necessariamente seguiram a ordem
planejada para cada encontro. Elas foram abordadas de acordo com as necessidades
identificadas e por solicitação da mulher em cada visita.
Os instrumentos utilizados pelas entrevistadoras para coletar as informações das
mulheres de ambos os grupos, com exceção do TCLE, eram digitais. Utilizaram-se celulares,
com acesso à internet, para preencher os questionários online diretamente no Google Forms.
Quando a entrevistadora teve problemas de conexão com a internet, utilizou-se o formulário
impresso, disponibilizado para ela com o material de campo. Após finalizar a visita, quando já
estivesse com acesso à internet, o questionário online era então preenchido com as informações
coletadas.
As respostas eram salvas automaticamente, formando um banco de informações,
acessado pela pesquisadora diretamente no Google Forms, utilizando a planilha eletrônica da
própria plataforma. Seguindo o cronograma previamente estabelecido e mediante a
confirmação de cada visita efetuada pelas entrevistadoras, a pesquisadora conferia os
questionários preenchidos que entravam no banco para verificar incorreções, falhas de
preenchimento e informações incompletas. Quando necessário, contatava as entrevistadoras
para confirmar e/ou coletar [novamente] alguma informação faltante.

4.7 Análise estatística

As informações obtidas nas entrevistas utilizando o recurso digital Google Forms foram
automaticamente transportadas para o software Microsoft Excel® 2016, formando o banco de
dados. Esse banco foi exportado para o software STATA®, versão 12.0, para executar as análises
de ambos os artigos.
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As análises estatísticas realizadas em cada um dos artigos encontram-se descritas na
seção de Material e Métodos dos mesmos.
No primeiro artigo, a homogeneidade da amostra quanto à distribuição das variáveis
socioeconômicas e demográficas, obstétricas, do acompanhamento pré-natal e do parto, entre
os grupos de intervenção e controle, após a randomização, foi examinada pelo teste Quiquadrado de Person (χ2) para comparação das proporções e teste t para comparação de médias.
A fim de verificar a distribuição das variáveis de interesse, utilizaram-se o teste Shapiro-Wilk
e o histograma. Para as variáveis de aleitamento materno, calcularam-se as proporções, por tipo,
em cada tempo, e a média, a mediana e o Intervalo de Confiança (IC 95%) para o tempo de
duração do AME conforme os grupos de comparação (GI e GC). O método de estimação do IC
95% foi Poisson para média e Jeffrey para proporção. Para comparação de médias da duração
do AME entre o GI e o GC, utilizou-se o teste de Wald por meio de regressão de Poisson.
O mesmo modelo [Poisson] foi utilizado para verificar o efeito no grupo ajustado por
possíveis variáveis confundidoras, como participação em grupo de gestantes, parto em HAC,
idade e primiparidade, nos grupos de intervenção e controle. Em todas as análises, adotaram-se
os níveis de significância de 5% (p<0,05).
No segundo artigo, análise seccional, considerando as medidas em cada um dos tempos,
ao longo dos 120 dias (15, 30, 45, 60, 90 e 120 dias após o parto). A construção de gráficos de
linhas e barras ao longo do tempo foi realizada para as variáveis interrupção do AME e chupeta.
Ajustaram-se modelos de regressão de Poisson com efeitos aleatórios e variância robusta e
estimados Razão de Prevalência (RP) e IC 95%.
Realizou-se a análise univariada para verificar a associação entre as variáveis
explicativas e a interrupção do AME. Todas as variáveis que apresentaram valor-p <0,20 foram
incluídas na análise multivariada. Permaneceram no modelo final as variáveis com valorp<0,05.

4.8 Considerações éticas

O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de
Mato Grosso – área da saúde, sob o parecer nº 2.902.036, e registrado na plataforma de Registro
Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC), sob o nº UTN: RBR-37wrrs.
As participantes foram informadas previamente do objetivo do estudo e do método
utilizado, bem como do direito de se recusarem a participar, iniciando a pesquisa após a
assinatura do TCLE, que foi preenchido em duas vias, ficando uma com a participante e outra
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com a pesquisadora responsável (APÊNDICES B e C). O mesmo procedimento foi realizado
com as aconselhadoras, que assinaram o TCLE específico para elas (APÊNDICE D) antes de
iniciar o Curso Básico em Aleitamento Materno: aconselhamento e manejo. O projeto foi
desenvolvido atendendo à Resolução nº 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde/MS que
regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2013c).

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Os resultados serão apresentados em dois artigos:
Artigo 1 – O aconselhamento domiciliar como estratégia de aumento da duração do aleitamento
materno exclusivo: um ensaio clínico randomizado;
Artigo 2 – Fatores associados à interrupção do aleitamento materno exclusivo em mulheres
participantes de um ensaio clínico randomizado.
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Artigo 1 - O aconselhamento domiciliar como estratégia de aumento da duração do
aleitamento materno exclusivo: um ensaio clínico randomizado
RESUMO
O aconselhamento em amamentação implica o profissional escutar, compreender e oferecer
ajuda às mães que estão amamentando, fortalecendo-as para a tomada de decisões. Estudo com
o objetivo de avaliar a efetividade do aconselhamento domiciliar em amamentação na duração
do Aleitamento Materno Exclusivo (AME) e na frequência dos tipos de aleitamento materno,
nos primeiros 120 dias de vida da criança. Ensaio Clínico Randomizado Controlado,
direcionado às mulheres entre 18 e 49 anos, a partir da 35ª semana de gestação e que estavam
em acompanhamento pré-natal na unidade da Estratégia Saúde da Família da zona urbana de
Cuiabá-MT/Brasil. Acompanharam-se 40 mulheres, sendo 26 no Grupo Intervenção (GI) e 14
no Grupo Controle (GC). A intervenção de aconselhamento em amamentação foi realizada pelo
Agente Comunitário de Saúde (ACS), em oito visitas domiciliares distribuídas na gestação, até
cinco dias após o parto, aos 15, 30, 45, 60, 90 e 120 dias após o parto. Os dados foram analisados
adotando-se níveis de significância de 5%. Para comparação de médias da duração do AME
entre o GI e o GC, utilizou-se o teste de Wald por meio de Regressão de Poisson. Para verificar
o efeito no grupo ajustado por possíveis variáveis confundidoras, utilizou-se regressão de
Poisson. O aconselhamento demonstrou ser efetivo em aumentar a duração do AME nos 120
dias após o parto, média de 64 dias no GI e 52 dias no GC (p<0,001), mas não apresentou
significância estatística nas proporções de nenhum tipo de aleitamento materno, nas medidas
ao longo do tempo. Destaca-se a importância do apoio à amamentação no domicílio em todo o
ciclo gravídico-puerperal, especialmente após o parto.
Palavras-chave: Aleitamento Materno; Aconselhamento; Ensaio Clínico; Atenção Primária à
Saúde; Assistência Domiciliar.
INTRODUÇÃO
O Aleitamento Materno (AM) contribui com a economia e traz benefícios sociais e
ambientais, sendo de fundamental importância aos indivíduos, à família, às instituições de
saúde, à sociedade e ao Estado (EIDELMAN, 2012; GARTNER et al., 2005; ROLLINS et al.,
2016). Confere proteção contra infecções na infância, além da sua contribuição na redução da
propensão ao sobrepeso ou à obesidade e diabetes mellitus tipos 1 e 2 na vida adulta
(KRAMER; KAKUMA, 2012; VICTORA et al., 2016). Quando se refere ao Aleitamento
Materno Exclusivo (AME) por seis meses, as crianças apresentam, principalmente, menor risco
de morbidade por infecção gastrintestinal e respiratória, bem como proteção contra maloclusão
(BOCCOLINI et al., 2012; KRAMER; KAKUMA, 2012).
Mesmo diante dos benefícios apontados, na maioria dos países, as taxas de AME são
inferiores a 50% (VICTORA et al., 2016). No Brasil, os inquéritos realizados evidenciaram o
aumento do AM e do AME até 2006 e uma relativa estabilização até 2013 (BOCCOLINI et al.,
2017; VENANCIO; SALDIVA; MONTEIRO, 2013). A II Pesquisa de Prevalência de
Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal, realizada em outubro de 2008,
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apresentou a prevalência do AME no Brasil de 51,2% em crianças menores de quatro meses e
41% em menores de seis meses, como também um aumento da duração mediana de 23,4 dias,
em 1999, para 54,1 dias. No entanto, Cuiabá foi a capital com a menor prevalência, 33,7% em
crianças menores de quatro meses e 27,1% em menores de seis meses, havendo uma redução
da duração mediana do AME de 5,1 no ano de 1999 para 0,7 dia em 2008 (BRASIL, 2009a;
VENANCIO et al., 2010).
Vários fatores influenciam na interrupção do AME e no desmame, incluindo as
condições socioeconômicas e demográficas, as obstétricas, as relacionadas ao acompanhamento
pré-natal e ao parto. Entre as características estão a idade materna, a cor/etnia, a união conjugal,
a renda familiar, a escolaridade materna, o trabalho materno, o tipo de parto (BATISTA;
RIBEIRO; NASCIMENTO, 2017; LIMA; NASCIMENTO; MARTINS, 2018; PAIXÃO et al.,
2020), a paridade, a experiência anterior com amamentação, a captação precoce para o prénatal, a participação em grupo de gestante (QUELUZ et al., 2012; SALUSTIANO et al., 2012),
o nascimento em Hospital Amigo da Criança (HAC) (FIGUEIREDO; MATTAR; ABRÃO,
2013; VIEIRA et al., 2014), alojamento conjunto da mãe e criança no hospital (BAPTISTA;
ANDRADE; GIOLO, 2009).
Diante disso, para modificar o panorama da interrupção do AME e do desmame, fazemse necessárias intervenções baseadas em uma proposta capaz de incrementar o comportamento
das mulheres na sua relação com o processo de amamentar (CHAVES et al., 2019). As práticas
de amamentação são afetadas por uma ampla gama de fatores. É um processo complexo que
sofre influências de aspectos individuais, intrínsecos à mulher, que estejam relacionados ao seu
comportamento e estado afetivo, emocional e psíquico, além de fatores fisiológicos, históricos,
culturais, sociais e econômicos. Todos esses elementos irão influenciar no processo de decisão
da mulher em iniciar, manter ou interromper a amamentação (ANDRADE; COCA; ABRÃO,
2010; ORIÁ, 2008; ROLLINS et al., 2016; SOARES et al., 2015).
Nesse sentido, o aconselhamento pode ser um facilitador nas práticas de amamentação.
Trata-se de um processo de escuta ativa, individualizado e centrado na pessoa, que pressupõe a
capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre os interlocutores visando ao resgate
dos recursos internos para que ela mesma tenha possibilidade de reconhecer-se como sujeito da
sua própria saúde e transformação (BASSICHETTO, 2006). A função prioritária não está
relacionada à atitude de fazer algo para o indivíduo ou de induzi-lo a fazer algo sobre si mesmo.
Pelo contrário, está relacionada à busca de libertá-lo para o crescimento e o desenvolvimento,
de remover obstáculos, de modo que possa novamente caminhar para frente (ROGERS, 1992).
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significativo de reflexões e práticas relacionadas ao aconselhamento, tem sido utilizada em
cursos de aperfeiçoamento de profissionais que trabalham com pessoas em diversas áreas. Não
se exige, para sua aplicação, conhecimentos avançados de psicologia, e sim desenvolvimento
de habilidades, como empatia, autenticidade, escuta sensível e olhar positivo incondicional,
tanto na vida pessoal como profissional (BASSICHETTO, 2006).
Um profissional que utilize as habilidades do aconselhamento para abordagem em
amamentação buscará qualquer progresso da mulher e da criança, ouvirá as queixas exercitando
a empatia e oferecerá poucas informações (as mais relevantes no momento) e algumas sugestões
de conduta (jamais prescrições) (KOHLER; CARVALHO, 2017). O aconselhamento é uma
forma de atuação do profissional com a mãe, na qual ele a escuta, procura compreendê-la e,
com seus conhecimentos, oferece ajuda para propiciar que ela planeje, tome decisões e se
fortaleça para lidar com pressões, aumentando sua autoconfiança e autoestima, o que
possivelmente influenciará no processo de aleitamento materno (BUENO; TERUYA, 2004;
WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1993)
Intervenções conduzidas em diferentes países (GUNAGI; NAIK; MALLAPUR, 2013;
KIMANE-MURAGE et al., 2017; NIKIÈMA et al., 2017) e no Brasil (BICA; GIUGLIANI,
2014; COUTINHO et al., 2014; DIAS DE OLIVEIRA et al., 2014; NUNES et al., 2017), com
populações e tamanhos de amostras variados, indicam que o aconselhamento em amamentação
(ou em alimentação infantil) presencial, realizado por leigos ou profissionais de saúde, com
ampla experiência em aleitamento materno ou treinados, aumenta as práticas exclusivas de
amamentação na comunidade nos primeiros seis meses. O aconselhamento tem se mostrado
efetivo em vários contextos e cenários, demonstrando sua capacidade de melhorar os aspectos
relacionados ao aleitamento materno.
Diante da relevância do aconselhamento, propôs-se o desenvolvimento de um estudo de
intervenção, utilizando o aconselhamento em amamentação no domicílio, iniciando na gestação
e continuado, sistematicamente, após o parto, com a hipótese de que a duração do AME e a
frequência do aleitamento materno, exclusivo ou não, aumentam nos primeiros 120 dias de vida
da criança quando comparados os grupos de intervenção e controle. O objetivo foi avaliar a
efetividade do aconselhamento domiciliar em amamentação na duração do aleitamento materno
exclusivo e na frequência dos tipos de aleitamento materno, nos primeiros 120 dias de vida da
criança.
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MATERIAL E MÉTODOS
Estudo do tipo Ensaio Clínico Randomizado Controlado (ECRC) realizado no período
de janeiro a setembro de 2019, nos domicílios de gestantes, brasileiras, com idade entre 18 e 49
anos, residentes em áreas cobertas por ACS, em atendimento nas USF, da zona urbana, no
município de Cuiabá, Mato Grosso. Na atenção primária à saúde, Cuiabá dispõe de 92 Unidades
Básicas de Saúde (UBS), sendo 70 Equipes de Saúde da Família e, destas, 67 localizadas na
zona urbana (CUIABÁ, 2017).
Utilizaram-se como critérios de inclusão: gestantes a partir de 35 semanas, com intenção
de amamentar; que aceitassem participar da pesquisa no pré-natal e posteriormente no
puerpério; gestação de feto único. Excluíram-se as gestantes com planos de doação da criança;
deficit de linguagem e cognitivo que poderiam interferir na capacidade de dar consentimento e
no entendimento do estudo; deficiência auditiva; quadros clínicos importantes, malformações
mamilares e problemas mamários que poderiam contraindicar ou complicar a amamentação;
uso de substâncias entorpecentes ilícitas; abortamento; óbito fetal.
As participantes foram reavaliadas, após o parto, com relação a esses critérios,
excluindo-se os casos de mudança de residência da área de abrangência da USF à qual
pertenciam na gestação; parto fora do período estipulado para o estudo (01 de fevereiro a 30 de
abril de 2019); parto e/ou pós-parto com intercorrências obstétricas importantes que
dificultassem a amamentação; malformações ou doenças congênitas do Recém-Nascido (RN)
que pudessem contraindicar ou complicar a amamentação; RN enviado à Unidade de Cuidado
Intermediário Neonatal, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal ou equivalente; parto ocorrido
com Idade Gestacional (IG) menor que 37 semanas; RN com peso de nascimento inferior a
2.500g; natimorto; óbito infantil ou materno no decorrer da pesquisa.
É importante destacar que a participante que não atendeu às ligações telefônicas após
três tentativas em dias e horários distintos (desistência) ou não foi encontrada para realizar a
entrevista de acompanhamento após três tentativas foi excluída da pesquisa.
Como critérios de descontinuidade foram considerados os casos em que a puérpera não
estava amamentando nem tinha interesse em amamentar e desmame antes dos 120 dias de vida
da criança com manifestação de desejo de não retomar a amamentação. No caso das mulheres
que manifestassem interesse em retomar a amamentação, seriam realizadas três tentativas de
restabelecimento, sendo os casos de insucesso considerados descontinuidade.
Trata-se de um estudo de medidas repetidas no tempo – recrutamento, na gestação; um
questionário até o quinto dia de puerpério; e seis medidas: 15, 30, 45, 60, 90 e 120 dias após o
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parto; com dois grupos de comparação, considerando uma relação de dois participantes no
Grupo Intervenção (GI) para um participante no Grupo Controle (GC).
O tamanho da amostra foi calculado considerando uma amostra de medidas repetidas e
os seguintes parâmetros: erro alfa (α) de 5%; beta (β) de 20%; poder de estudo (1-β) de 80%
[complementar de beta]; proporção de 71,8% de AME aos 10 dias no GI e de 30,3% no GC,
considerando como referência o estudo de Coutinho (2003), com correlação de 0,5 entre as
medidas e seis medidas no tempo. O número de participantes estimado para cada um dos grupos
foi de 22 para o GI e 11 para o GC, totalizando 33 mulheres. Considerando uma perda de
aproximadamente 15% no acompanhamento, o tamanho amostral para o GI foi de 26
participantes e para o GC de 13 participantes, o que corresponde a 39 mulheres no total.
Utilizou-se a amostragem sistemática por conglomerados, representados pelas USF,
sendo estas selecionadas por randomização simples. Vincularam-se ao estudo as mulheres
residentes nas áreas de abrangência de tais USF (Figura 1).
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Figura 1 – Fluxograma representativo das fases e seguimento das participantes
Randomização por conglomerado
55 Unidades de Saúde da Família (USF)

Alocação
Alocação para intervenção
28 USF

Alocação para controle
27 USF
11 USF excluídas2

16 USF excluídas1

Grupo Intervenção
12 USF

Grupo Controle
16 USF

Mulheres elegíveis considerando os registros=316
28 USF
Grupo Intervenção n=121
12 USF
66 Excluídas3
22 Recusas
3 USF Excluídas3

Grupo Controle n=195
16 USF

Gestação: 1º contato com
as mulheres no domicílio

Grupo Intervenção n=33
9 USF

163 Excluídas4
16 Recusas
7 USF Excluídas4

Grupo Controle n=32
9 USF

11 Excluídas
7 Desistências
6
1 USF Excluída

Seguimento: 15d
Grupo Intervenção n=26
9 USF

Grupo Controle n=14
8 USF
8

1 Desistência
9
2 Desmames

7

Fonte: dados do estudo.

Grupo Intervenção n=25
9 USF

Grupo Controle n=11
8 USF

Analisados n=2610

Analisados n=1410

120d

120d

1 Desmame

Seguimento:
30, 45, 60, 90d

Seguimento:
30, 45, 60, 90d

6

5

5 Excluídas
1 Desistência
1 Desmame

Pós-parto

Pós-parto

Mulheres elegíveis após o primeiro contato=65
18 USF
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1

USF Excluídas do Grupo Intervenção: 2 não indicaram ACS para participar do curso; 12 indicaram, mas os
ACS não iniciaram o curso; 2 indicaram, os ACS iniciaram, mas não concluíram o curso.
2
USF excluídas no Grupo Controle: 11 com dificuldade de comunicação para coleta das informações.
3
Excluídas do Grupo Intervenção: parto fora do período estipulado para o estudo (n=22); mudança do local de
residência (n=22); endereço fornecido de familiar (n=10); participante não localizada (n=8); abortamento
(n=4); saída de 3 USF do estudo (n=23, já computados nos outros critérios).
4
Excluídas do Grupo Controle: parto fora do período estipulado para o estudo (n=31); mudança do local de
residência (n=38); endereço fornecido de familiar (n=15); participante não localizada (n=4); abortamento
(n=3); gemelar (n=1); saída de 7 USF do estudo (n=55, por desistência da entrevistadora, dos ACS da
pesquisa, e de outros critérios já computados).
5
Excluídas do Grupo Intervenção: mudança do local de residência (n=3); recém-nascido internado por
icterícia (n=1); parto fora do período estipulado para o estudo (n=1).
6
Excluídas do Grupo Controle: mudança do local de residência (n=3); perda de contato por desistência da
entrevistadora (n=8).
7
Grupo Intervenção: 1 desmame aos 45 dias. 8Grupo Controle: 1 desistência aos 45 dias.
9
Grupo Controle: 2 desmames, 1 aos 60 dias e 1 aos 120 dias.
10
Utilizado como base para análise o número de respondentes do Questionário para Acompanhamento aos 15
dias por ser este o primeiro questionário para acompanhamento aplicado que aborda a amamentação atual.

A intervenção foi realizada da seguinte forma: as participantes do GI receberam o
aconselhamento domiciliar em amamentação, realizado pela ACS, da sua respectiva área de
abrangência da USF, além da possibilidade do atendimento usual, da equipe da USF,
recomendado pelo Ministério da Saúde (MS) para o ciclo gravídico-puerperal (BRASIL,
2013a); as participantes do GC não receberam a intervenção proposta para o estudo, mas
poderiam dispor do atendimento usual, da equipe da USF, recomendado pelo MS para o ciclo
gravídico-puerperal (BRASIL, 2013a).
O atendimento usual é compreendido por um conjunto de ações que incluem a visita
domiciliar durante o período gestacional e puerperal, principalmente no último mês de gestação
e na primeira semana após o parto, acompanhando o processo de aleitamento materno
(BRASIL, 2013a).
Para as ACS das USF que compuseram o GI poderem realizar o aconselhamento
domiciliar em amamentação, elas receberam um Curso Básico de Aleitamento Materno:
aconselhamento e manejo, com 30 horas de duração, distribuídas em seis módulos. Abordaramse temas relacionados aos fundamentos da alimentação infantil e do aleitamento materno,
situações relacionadas à prática do aleitamento materno e como lidar com elas, habilidades de
aconselhamento e políticas de saúde e aleitamento materno.
As mulheres do GI receberam a visita domiciliar de uma ACS aconselhadora e de uma
entrevistadora, que obteve o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e aplicou os
instrumentos para coleta de dados, específicos para cada momento. Utilizaram-se três
questionários: (1) Questionário para gestantes (QGest), aplicado no primeiro contato com elas,
com 20 questões divididas em informações socioeconômicas, demográficas e relacionadas à
experiência anterior em amamentação; (2) Questionário para puérperas (QPuer), utilizado na

80

primeira entrevista após o parto, complementado com informações coletadas do cartão da
gestante, com 19 questões divididas em informações do acompanhamento pré-natal,
relacionadas ao estilo de vida, obstétricas e do último parto; e (3) Questionário para
acompanhamento no domicílio (QAcomp), aplicado em todas as entrevistas de
acompanhamento (15, 30, 45, 60, 90 e 120 dias), com 23 questões divididas em informações
relacionadas à rede de apoio, à saúde materna e infantil e à alimentação infantil. As questões
relativas à alimentação infantil [alimentos consumidos pela criança nas últimas 24 horas: leite
materno, frequência da oferta de leite materno, água, chá, outro leite, suco e/ou refrigerante,
qualquer outro alimento, uso de mamadeira ou chuquinha, uso de chupeta] foram extraídas do
questionário aplicado na II Pesquisa de prevalência de aleitamento materno nas capitais
brasileiras e Distrito Federal (BRASIL, 2009a), sendo acrescentados a idade da interrupção
permanente da amamentação exclusiva, o motivo da interrupção permanente da amamentação
exclusiva e a satisfação com a experiência atual de amamentar. Vale salientar que o tempo de
aplicação de cada questionário foi de, aproximadamente, 10 minutos.
Foram oito visitas, iniciando na gestação, a partir das 35 semanas, e seguindo após o
parto, com a segunda visita até o quinto dia, a terceira aos 15 dias após o parto, a quarta aos 30
dias, a quinta aos 45 dias, a sexta aos 60 dias, a sétima aos 90 dias e a oitava aos 120 dias. Caso
não fosse possível acontecer a visita no dia exato, ela poderia ser realizada até cinco dias após
a data prevista.
A atividade de aconselhamento enfatizou a escuta ativa da mulher e a observação da
mamada a fim de identificar as dificuldades específicas ou problemas relacionados à
amamentação, concluindo com o aconselhamento necessário para cada visita. Em todas as
visitas domiciliares de aconselhamento, realizadas pela ACS, enfatizou-se o estímulo ao AME
nos seis primeiros meses de vida da criança (sem água, chá, suco ou outros alimentos), sendo
informados os riscos do uso de mamadeiras e chupetas e destacada a importância do apoio
familiar. Após o parto, procurou-se considerar os seguintes aspectos: o estado geral da mulher;
o relacionamento mãe-criança; a posição ao amamentar; a preensão mamilo-areolar; as
condições das mamas e mamilos; o fluxo de leite; o sono da criança e sua resposta aos estímulos;
as excreções (urina e fezes) da criança em relação à quantidade e aspecto; e o ambiente familiar
quanto à amamentação. Foram esclarecidas as dúvidas e abordadas as necessidades e/ou
dificuldades relacionadas à amamentação, fornecendo ajuda no manejo dos problemas
lactacionais, quando necessário, e apoio contínuo à amamentação exclusiva.
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As mulheres do GC não receberam as visitas domiciliares de aconselhamento, somente
a visita das entrevistadoras, nos mesmos tempos estabelecidos para o GI, para obter o TCLE e
aplicar os mesmos instrumentos para coleta de dados.
Os instrumentos utilizados pelas entrevistadoras para coletar as informações das
mulheres de ambos os grupos, com exceção do TCLE, eram digitais. Utilizaram-se celulares,
com acesso à internet, para preencher os questionários online diretamente no Google Forms.
As respostas eram salvas automaticamente, formando um banco de informações, acessado pela
pesquisadora diretamente no Google Forms, utilizando a planilha eletrônica da própria
plataforma. Utilizou-se o software Microsoft Excel® 2016 para abrir as planilhas e montar o
banco de dados.
Elegeram-se dois aspectos como variáveis dependentes: (1) duração do AME nos
primeiros 120 dias de vida da criança; e (2) aleitamento materno, por tipo (Não/Sim), em cada
um dos tempos, nos primeiros 120 dias de vida da criança. Adotaram-se as seguintes definições
de

tipos

de

aleitamento

materno

(BRASIL,

2015,

2019;

WORLD

HEALTH

ORGANIZATION, 2008):
• Aleitamento Materno Exclusivo (AME): a criança recebe leite humano direto da
mama ou ordenhado, sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de sais de
reidratação oral, gotas ou xaropes contendo vitaminas, suplementos minerais ou
medicamentos;
• Aleitamento Materno Predominante (AM predominante): além do leite materno, a
criança recebe certos líquidos (água ou bebidas à base de água, sucos de frutas, outros
líquidos não lácteos), fluidos rituais, sais de reidratação oral, gotas ou xaropes
contendo vitaminas, suplementos minerais ou medicamentos;
• Desmame: é a interrupção [cessação] permanente de qualquer aleitamento materno
(BRASIL, 2015a; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1998).
A duração do AME correspondeu à soma do número de dias de aleitamento a cada
intervalo de acompanhamento (aos 15, 30, 45, 60, 90 e 120 dias), independente dele
[aleitamento] ter ocorrido de maneira contínua ou intermitente conforme apresentado nos
gráficos de perfis (Figura 2).
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Figura 2 – Perfis de aleitamento materno exclusivo ao longo do tempo dos
grupos intervenção e controle. Cuiabá, MT, Brasil, 2019

Fonte: dados do estudo.

As variáveis independentes incluíram as características socioeconômicas e
demográficas, obstétricas, de acompanhamento pré-natal e de parto. Essas características estão
entre os principais fatores que influenciam no aleitamento materno, com destaque para idade,
primiparidade, parto em Hospital Amigo da Criança e participação em grupo de gestantes
(BATISTA; RIBEIRO; NASCIMENTO, 2017; LIMA; NASCIMENTO; MARTINS, 2018;
PAIXÃO et al., 2020).
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Variáveis socioeconômicas e demográficas: idade materna – em anos; cor/etnia –
branca/preta ou parda/amarela; casada ou em união com alguém – não/sim; escolaridade
materna – 0 a 4 anos/5 a 8 anos/9 a 11 anos/12 ou mais; rendimento mensal domiciliar per
capita (em Salários Mínimos – SM)- até 2 SM/2 SM/3 ou mais SM; trabalho fora de casa –
não/sim.
Obstétricas: primiparidade – não/sim; amamentou o filho anterior – não/sim.
Acompanhamento pré-natal: captação precoce para o pré-natal – não/sim; número de
consultas pré-natal – média/desvio padrão; participação em grupo de gestantes – não/sim.
Parto: tipo de parto atual – cesárea/vaginal; parto em Hospital Amigo da Criança –
não/sim; amamentação na primeira hora de vida – não/sim; permaneceu em alojamento
conjunto – não/sim.
Para análise estatística, utilizou-se o software STATA®, versão 12.0. A homogeneidade
da amostra quanto à distribuição das variáveis socioeconômicas e demográficas, obstétricas, do
acompanhamento pré-natal e do parto, entre os grupos de intervenção e controle, após a
randomização, foi examinada pelo teste Qui-quadrado de Person para comparação das
proporções e teste t para comparação de médias. A fim de verificar a distribuição das variáveis
de interesse, utilizaram-se o teste Shapiro-Wilk e o histograma. Para as variáveis de aleitamento
materno, calcularam-se as proporções, por tipo, em cada tempo, e a média, a mediana e o
Intervalo de Confiança (IC 95%) para o tempo de duração do AME, conforme os grupos de
comparação (GI e GC). O método de estimação do IC 95% foi Poisson para média e Jeffrey
para proporção. Para comparação de médias da duração do AME entre o GI e o GC, utilizouse o teste de Wald por meio de regressão de Poisson.
O mesmo modelo [Poisson] foi utilizado para verificar o efeito no grupo ajustado por
possíveis variáveis confundidoras, como participação em grupo de gestantes, parto em HAC,
idade e primiparidade, nos grupos de intervenção e controle. Em todas as análises, adotaram-se
os níveis de significância de 5% (p < 0,05).
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de
Mato Grosso – área da saúde (Parecer 2.902.036) e desenvolvido atendendo à Resolução nº
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013b). Todas os participantes
concordaram e assinaram o TCLE. A pesquisa foi registrada na plataforma de Registro
Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) (UTN: RBR-37wrrs).
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RESULTADOS
A coleta dos dados iniciou com um total de 65 mulheres, ainda na gestação,
identificando características socioeconômicas, demográficas e obstétricas. Aos 15 dias após o
parto, quando foram levantadas as primeiras informações sobre o aleitamento materno, eram
40 mulheres participando do estudo (26 no GI e 14 no GC), sendo este o número de participantes
que foi considerado para análise dos dados. Não foi observada diferença estatisticamente
significativa em relação às variáveis socioeconômicas, demográficas e obstétricas das 40
mulheres incluídas, na comparação com as 25 que saíram do estudo. A coleta foi concluída, aos
120 dias, com 36 mulheres.
Ao analisar o conjunto de mulheres estudadas, segundo as variáveis socioeconômicas,
demográficas e obstétricas, verificou-se que não houve diferença estatisticamente significativa
entre os grupos (Tabela 1). As mulheres de ambos os grupos apresentaram mediana de idade
semelhante (GI: 26; GC: 26,5), 9 a 11 anos de estudo, tendo no GC um número mais expressivo
de participantes (GI: 46,1%; GC: 71,5%) nessa faixa. A maioria se autodeclarou preta/parda
(GI: 92,3%; GC: 78,6%), com maior percentual no GI.
A maior parte das mulheres vivia em união conjugal (GI: 84,6%; GC: 85,7%) e, dentre
elas, todas residiam com o pai da criança. No GI apresentaram maior predominância de renda
mensal per capita de até dois SM (GI: 50,0%; GC: 42,8%) e de não trabalhar fora de casa (GI:
69,2%; GC: 57,1%).
Quanto às variáveis obstétricas, não houve diferença entre os grupos. A maioria das
mulheres não era primípara (GI: 73,1%; GC: 78,6%), tinha dois filhos vivos e experiência
anterior com amamentação (GI: 94,7%; GC: 100%).
Em relação às variáveis do acompanhamento pré-natal, a participação em grupo de
gestantes foi a única variável que apresentou diferença estatisticamente significativa na
comparação entre os grupos. A totalidade das mulheres do GC não participou de grupo de
gestantes, e a maioria do GI também indica a não participação (GI: 69,2%; GC: 100%). A
maioria iniciou o acompanhamento pré-natal precocemente [antes da 12ª semana de gestação]
com destaque para o GC (GI: 57,7%; GC: 71,4%), mas o número médio de consultas pré-natal
foi o mesmo entre os grupos (GI: 9,5; GC: 9,4).
Comparando as variáveis de parto entre os grupos, o parto ocorrido em Hospital Amigo
da Criança (HAC) foi a variável que apresentou diferença estatisticamente significativa. As
mulheres do GI apresentaram maior predominância dos partos em HAC (GI: 88,5%; GC:
57,1%), porém os controles tiveram uma proporção relevante de partos em hospitais sem tal
certificação (42,9%).
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As mulheres do GI tiveram maior proporção de partos vaginais (GI: 65,4%; GC: 50%),
enquanto no GC o percentual foi igual para ambos os tipos de parto. Todos os partos ocorreram
em ambiente hospitalar e a totalidade das mulheres do GI permaneceu em alojamento conjunto
com seus recém-nascidos (GI: 100%; GC: 92,9%). A amamentação na primeira hora foi
semelhante entre os grupos (GI: 50%; GC: 57,1%) com pouco mais da metade das mulheres do
GC praticando-a, no entanto os percentuais demonstram que a adoção dessa prática está
bastante dividida nas maternidades.
A Figura 3 mostra o resultado do acompanhamento do AME. Apresentam-se as
proporções nos seis momentos medidos [15 dias, 30 dias, 45 dias, 60 dias, 90 dias e 120 dias],
comparando-os entre o GI e o GC. O GI tem uma proporção maior de mulheres amamentando
exclusivamente aos 120 dias (GI: 44%; GC: 27,3%), podendo-se observar uma tendência na
manutenção de percentuais maiores de AME no GI nas medidas ao longo do tempo. Destacamse dois pontos relevantes, aos 15 dias a proporção no GC era maior do que no GI (GI: 65,4%;
GC: 92,7%) e, na medida seguinte, aos 30 dias a diminuição acentuada do GC de 92,7% para
57,1% de crianças em AME.
A análise dos dados, de acordo com o tipo de aleitamento, nos primeiros 120 dias de
vida da criança, evidencia que não há diferença estatisticamente significativa entre os grupos
intervenção e controle em nenhum dos tempos. No AME, o GI tem uma proporção maior de
mulheres amamentando exclusivamente aos 120 dias (GI: 44%; GC: 27,3%), podendo-se
observar uma tendência na manutenção de percentuais maiores de AME no GI nas medidas ao
longo do tempo. Ainda em relação ao AME, destacam-se dois pontos relevantes, aos 15 dias a
proporção no GC era maior do que no GI (GI: 65,4%; GC: 92,7%) e, na medida seguinte, aos
30 dias, a diminuição acentuada do GC de 92,7% para 57,1% de crianças em AME.
Quanto ao AM predominante, observa-se que a introdução de chás, água e outros
líquidos não lácteos apresenta um crescimento ao longo do tempo e aos 120 dias a proporção
de crianças do GC em AM predominante é um pouco maior que no GI (GI: 32,0%; GC: 36,4%),
mas sem diferença estatisticamente significativa.
A oferta de água foi crescente ao longo do tempo em ambos os grupos. No GI, 3,9% das
crianças a receberam aos 15 dias, chegando aos 120 dias com 53% das crianças recebendo água.
Já no GC, a oferta de água ocorreu para 7,1% aos 15 dias e para 72,7% das crianças aos 120
dias. O chá foi ofertado já nos primeiros 15 dias, em maior proporção do que a água, passando
a ser constante ao longo do tempo no GI (15 dias: 23,8%; 120 dias: 20%), mas aparecendo
somente aos 30 dias (28%) e aos 45 dias no GC (23%). Ofertar outro leite, que não seja o
materno, ocorreu no GI aos 15 dias, enquanto no GC foi aos 30 dias. A oferta se manteve
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constante no GI e crescente no GC, ao longo do tempo, chegando aos 120 dias com 20% das
crianças do GI recebendo outro leite e 36,4% das crianças do GC (dados não apresentados em
tabela). Na comparação entre os grupos intervenção e controle, não existe diferença
estatisticamente significativa em relação à oferta de água, chá e outro leite.
A duração do AME foi medida, nos seis tempos, nas mulheres que amamentaram tanto
de forma contínua quanto intermitente. Considerou-se a soma do número de dias que a mulher
amamentou exclusivamente no período de 120 dias. Das 40 mulheres acompanhadas, 4 não
amamentaram exclusivamente, 11 amamentaram exclusivamente de forma intermitente,
iniciando após os 15 dias de acompanhamento, e 25 amamentaram exclusivamente de forma
contínua (APÊNDICE J).
A duração mediana do AME foi de 60 dias para o GI e 45 dias para o CG (dados não
mostrados em tabela), e a duração média de 64 dias no GI e 52 dias no GC, com diferença
estatisticamente significativa na comparação entre os grupos (p<0,001). Após o ajuste por
participação em grupo de gestantes, parto em HAC, idade e primiparidade, constatou-se o
aumento das médias, permanecendo estatisticamente significativa (p<0,001) a diferença (12
dias) entre GI e GC (Tabela 2).
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Tabela 1 – Dados socioeconômicos, demográficos, obstétricos, de acompanhamento pré-natal
e de parto das participantes do grupo intervenção e do grupo controle. Cuiabá, MT,
Brasil, 2019
(continua)
Variáveis

Total
(n = 40)
n (%)

Intervenção Controle
(n = 26)
(n = 14)
n (%)
n (%)

Valor – p

Socioeconômicas e demográficas
Idade (anos)
Média
Desvio Padrão
Mediana (p50)

26,5
4,7
26,0

26,9
4,9
26,0

25,9
4,4
26,5

Cor/etnia
Branca
Preta ou Parda
Amarela
Total

4 (10,0)
35 (87,5)
1 (2,5)
40 (100)

2 (7,7)
24 (92,3)
0 (0,0)
26 (100)

2 (14,3)
11 (78,6)
1 (7,1)
14 (100)

Casada ou em união com alguém
Não
Sim
Total

6 (15,0)
34 (85,0)
40 (100)

4 (15,4)
22 (84,6)
33 (100)

2 (14,3)
12 (85,7)
14 (100)

Escolaridade materna (anos de estudo)
0 a 4 anos de estudo
5 a 8 anos de estudo
9 a 11 anos de estudo
12 ou mais anos de estudo
Total

3 (7,5)
13 (32,5)
22 (55,0)
2 (5,0)
40 (100)

3 (11,5)
10 (38,5)
12 (46,1)
1 (3,9)
26 (100)

0 (0,0)
3 (21,4)
10 (71,5)
1 (7,1)
14 (100)

Até 2 salários mínimos
2 salários mínimos
3 ou mais salários mínimos
Total

19 (47,5)
12 (30,0)
9 (22,5)
40 (100)

13 (50,0)
8 (30,8)
5 (19,2)
26 (100)

6 (42,8)
4 (28,6)
4 (28,6)
14 (100)

Trabalho fora de casa
Não
Sim
Total

26 (65,0)
14 (35,0)
40 (100)

18 (69,2)
8 (30,8)
26 (100)

8 (57,1)
6 (42,9)
14 (100)

0,445¶

30 (75,0)
10 (25,0)
40 (100)

19 (73,1)
7 (26,9)
26 (100)

11 (78,6)
3 (21,4)
14 (100)

0,702¶

0,561¶

0,294¶

0,926¶

0,298¶

Rendimento mensal domiciliar per capita*
0792¶

Obstétricas
Primípara
Não
Sim
Total
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Tabela 1 – Dados socioeconômicos, demográficos, obstétricos, de acompanhamento pré-natal
e de parto das participantes do grupo intervenção e do grupo controle. Cuiabá, MT,
Brasil, 2019
(conclusão)
Variáveis

Total
(n = 40)
n (%)

Intervenção Controle
(n = 26)
(n = 14) Valor – p
n (%)
n (%)

Obstétricas
Amamentou o último filho
Não
Sim
Total

1 (3,3)
29 (96,7)
30 (100)

1 (5,3)
18 (94,7)
19 (100)

0 (0,0)
11 (100,0)
11 (100)

0,439¶

15 (37,5)
25 (62,5)
40 (100)

11 (42,3)
15 (57,7)
26 (100)

4 (28,6)
10 (71,4)
14 (100)

0,392¶

9,5
2,4
9,0

9,5
2,4
9,5

9,4
2,4
9,0

0,967¹

32 (80,0)
8 (20,0)
40 (100)

18 (69,2)
8 (30,8)
26 (100)

14 (100,0)
0 (0,0)
14 (100)

0,020¶

Tipo de parto atual
Vaginal
Cesárea
Total

24 (60,0)
16 (40,0)
40 (100)

17 (65,4)
9 (34,6)
26 (100)

7 (50,0)
7 (50,0)
14 (100)

0,343¶

Parto em Hospital Amigo da Criança
Não
Sim
Total

9 (22,5)
31 (77,5)
40 (100)

3 (11,5)
23 (88,5)
26 (100)

6 (42,9)
8 (57,1)
14 (100)

0,024¶

Amamentação na primeira hora de vida
Não
Sim
Total

19 (47,5)
21 (52,5)
40 (100)

13 (50,0)
13 (50,0)
26 (100)

6 (42,9)
8 (57,1)
14 (100)

0,666¶

Permaneceu em Alojamento Conjunto
Não
Sim
Total

1 (2,5)
39 (97,5)
40 (100)

0 (0,0)
26 (100,0)
26 (100)

1 (7,1)
13 (92,9)
14 (100)

0,168¶

Acompanhamento pré-natal
Captação precoce para o pré-natal§
Não
Sim
Total
Número de consultas pré-natal
Média
Desvio Padrão
Mediana (p50)
Participação em grupo de gestantes
Não
Sim
Total
Parto

Fonte: dados do estudo.
¶
Teste de Qui-quadrado; ¹Teste t; *Valor do Salário Mínimo: R$ 998,00, 2019, Brasil.
§
Início do pré-natal até 11 semanas e 6 dias de gestação (BRASIL, 2013a).
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Fonte: dados do estudo.

Figura 3 – Comparação dos tipos de aleitamento materno, ao longo do tempo,
entre os grupos de intervenção e controle. Cuiabá, MT, Brasil, 2019

Fonte: dados do estudo.

Tabela 2 – Duração do aleitamento materno exclusivo (dias) conforme os grupos de intervenção
e controle. Cuiabá, MT, Brasil, 2019
Variável
Intervenção (n = 26)
Controle (n = 14)

Média
64,05
52,50

Duração do Aleitamento Materno Exclusivo (dias)
Não ajustado
Ajustado¹
IC 95%
Valor – p Média
IC 95%
Valor – p
54,62;75,08
81,03 55,18;118,98
<0,001
<0,001
48,83;56,44
69,34 52,15;92,19

Fonte: dados do estudo.
¹Média ajustada utilizando o Modelo de Regressão de Poisson após o controle das variáveis participação em grupo
de gestantes, parto em HAC, idade e primiparidade.
IC: Intervalo de Confiança

DISCUSSÃO
Ao analisar as variáveis socioeconômicas, demográficas e obstétricas, identificou-se a
homogeneidade das participantes quanto a essas características em ambos os grupos. No
entanto, a idade materna pode ser considerada uma variável confundidora, uma vez que a
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literatura aponta que quanto menor a idade, menos tempo as mulheres amamentam ou quanto
maior a idade, mais proteção desempenha no AM. Estudos recentes têm indicado que a idade
mais avançada, maior ou igual a 36 anos (SILVA et al., 2019), está associada à maior
prevalência de AME (MACHADO et al., 2020; SOUZA et al., 2012). Isso pode ser explicado
pelo amadurecimento materno, pressupondo que mulheres mais jovens são associadas ao
desmame precoce (SANTOS et al., 2019).
A primiparidade é uma variável controversa. Alguns estudos apontam uma relação da
primiparidade com a amamentação e a identificam como um fator de risco para a interrupção
do AME (FRANÇA et al., 2007; VANNUCHI et al., 2005) e para o desmame precoce (VIEIRA
et al., 2004; SALUSTIANO et al., 2012). Outros indicam não haver associação entre o
desmame precoce (QUELUZ et al., 2012) ou a interrupção do AME (FIGUEIREDO;
MATTAR; ABRÃO, 2013; MACHADO et al., 2020) e a primiparidade.
Pode-se inferir aqui uma relação muito estreita entre idade e primiparidade, uma vez
que o primeiro parto tende a ocorrer em mulheres mais jovens e, portanto, menos experientes.
Em consequência disso, possuem mais dúvidas e dificuldades para manter a amamentação,
sendo mais propensas a iniciar o aleitamento, mas mantê-lo por menos tempo, introduzindo
mais precocemente os alimentos complementares (DODT et al., 2013; SILVA et al., 2019). Por
serem mais inexperientes, as primíparas podem sofrer mais influências de familiares e pessoas
que lhes são próximas quanto às práticas que possam favorecer o desmame precoce
(OLIVEIRA et al., 2010) e então fatores culturais que favoreçam a cessação do AM têm maior
impacto (VIEIRA et al., 2004).
A maioria das variáveis relacionadas ao acompanhamento pré-natal e ao parto também
foi homogênea nos grupos intervenção e controle. No entanto, a participação em grupo de
gestantes e parto em HAC foram as duas variáveis que apresentaram significância estatística na
comparação entre os grupos.
Presume-se que a gestante que participa de um grupo esteja mais receptiva, justamente
pelo interesse na participação. Além disso, a formação de grupos, enquanto ação educativa, é
uma oportunidade de aproximar profissionais e gestantes, criando um espaço com mais
disponibilidade de tempo para abordar vários temas que, muitas vezes pelo tempo limitado das
consultas, não são discutidos. Um canal de diálogo para abordagem de diversos assuntos sobre
a maternidade, incluindo a amamentação e a importância dessa prática para saúde da mulher e
da criança. Uma estratégia para promover um ambiente que estimule a troca de experiências
entre os pares e favoreça a criação de vínculos para apoio mútuo (CHAVES et al., 2019;
SILVA; LIMA; OSÓRIO, 2016).
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Alguns estudos apontam que crianças nascidas em HAC tinham um risco 15% menor
de descontinuar o AME precocemente (VIEIRA et al., 2014) e uma duração média de 60,2 dias,
contra 48,1 dias em crianças que não nasceram nesses hospitais (BRASIL, 2009a). Em um
HAC, assume-se que os profissionais são capacitados em aleitamento materno, além de uma
série de critérios que precisam ser seguidos para obtenção do título, promovendo em suas
instalações um incentivo e uma proteção ao aleitamento materno que podem ter um efeito mais
duradouro na amamentação (FIGUEIREDO; MATTAR; ABRÃO, 2013).
A IHAC tem um papel importante no incentivo, na promoção e no apoio à amamentação,
mas há necessidade de apoio contínuo das UBSs para continuidade do AME até os seis meses,
uma vez que ao longo do tempo há perda do fator protetor (FIGUEIREDO; MATTAR;
ABRÃO, 2013). As ações no HAC são eficientes para pós-parto, mas precisam ser combinadas
com outras estratégias comunitárias para estender a amamentação por mais tempo. É possível
afirmar que mesmo as mulheres que recebem orientação desde o pré-natal precisam de apoio
contínuo da equipe de saúde e de familiares para incentivar o AM durante a internação
hospitalar e nos meses que se seguem. A mulher precisa ser vista em sua realidade de vida,
dentro do contexto familiar, levando em consideração seus anseios, desejos, medos e
expectativas (FIGUEIREDO; MATTAR; ABRÃO, 2013).
Assim, a análise estatística ajustada pela participação em grupo de gestantes, parto em
HAC, idade e primiparidade – sendo estas duas últimas indicadas na literatura como potenciais
contribuintes em manter o AME ou favorecer o desmame, apontou, um aumento na duração
média do AME, mantendo-se o efeito significativo da intervenção.
Este ensaio clínico mostrou que é possível, com aconselhamento domiciliar em
amamentação, iniciado a partir das 35 semanas de gestação e realizado sistematicamente até
120 dias após o parto, aumentar a duração do AME. Esse achado é significativo, principalmente
considerando os dados de Cuiabá-MT, onde essa intervenção foi realizada. Na última pesquisa
nacional sobre a prevalência do aleitamento materno, dentre as capitais do Brasil, Cuiabá
apresentou o pior desempenho no AME, com duração mediana de 0,7 dia (BRASIL, 2009a),
inclusive diminuindo em comparação com o ano de 1999, quando a mediana do AME foi de
5,1 dias (VENANCIO et al., 2010). Mesmo considerando que essa medida se relacione a
menores de seis meses e neste estudo até os 120 dias, o resultado da intervenção é relevante,
tendo aumentado em 15 dias a duração mediana do AME no GI (GI: 60 dias; GC: 45 dias). Em
um estudo brasileiro com mães adolescentes, o aconselhamento também elevou a duração do
AME nos primeiros seis meses de vida da criança. A mediana do GI foi de 99 dias e do GC foi
de 41, um aumento de 58 dias (DIAS DE OLIVEIRA et al., 2014).
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O aconselhamento realizado demonstrou ser efetivo em aumentar a duração média AME
nos 120 dias após o parto. No GI, a média foi de 64 dias, enquanto no GC 52 dias, com diferença
estatisticamente significativa na comparação entre os grupos. O mesmo ocorreu na intervenção
realizada na Malásia, com uma amostra intencional de 96 primíparas (48 em cada grupo) que
receberam informação na gestação e apoio para a amamentação logo após o parto (informações
sobre amamentação e manejo dos problemas relacionados à amamentação). A duração média
da amamentação no GI (20,80 semanas) foi significativamente maior em relação ao GC (16,98
semanas) nos seis meses após o parto (ROSUZEITA et al., 2018).
Neste estudo, a proporção de AME aos 120 dias foi de 44% no GI e 27,3% no GC, mas
não apresentou uma diferença estatisticamente significativa. Da mesma forma, o estudo do
Quênia, que testou a efetividade do aconselhamento nutricional personalizado domiciliar,
realizada por trabalhadores comunitários de saúde, treinados para fornecer mensagens de
nutrição materna e infantil, também não apresentou significância estatística na comparação
entre os grupos intervenção e controle. Os pesquisadores encontraram uma proporção de AME
por seis meses de 55,2% no GI e 54,6% no GC em uma amostra de 1110 pares de mãe-filho
(KIMANE-MURAGE et al., 2017).
No entanto, o mesmo estudo queniano considerou uma proporção de 2% de AME de
um estudo anterior na mesma região [em 2007] e utilizou como base para estimar um alcance
de 12% de AME com a intervenção. Partindo dessa consideração, constatado um aumento de
2% para 55%, os autores inferiram uma eficácia potencial do aconselhamento nutricional
domiciliar, realizado pelos trabalhadores comunitários de saúde, na melhoria do AME por seis
meses (KIMANE-MURAGE et al., 2017).
Em Cuiabá, a pesquisa nacional de prevalência de aleitamento materno (BRASIL,
2009a) apontou AME de 33,7% em crianças menores de quatro meses. Duas pesquisas locais,
uma de determinantes da amamentação no primeiro ano de vida, com 205 crianças menores de
120 dias de vida, encontrou uma prevalência de AME de 41% (FRANÇA et al., 2007), a outra,
um estudo de evolução do aleitamento materno em 10 anos, com 921 crianças, apontou uma
prevalência de AME de 28,5% em menores de 120 dias (SILVA et al., 2007). Levando em
consideração o mesmo local, pode-se dizer que o aconselhamento realizado neste estudo tem
uma efetividade potencial na melhoria do AME aos 120 dias.
Outros estudos internacionais mostram a efetividade do aconselhamento. Uma
intervenção em Karnataka, na Índia, com um amostra de 60 mulheres em cada grupo, utilizando
o aconselhamento de pares, aumentou efetivamente as práticas exclusivas de amamentação na
comunidade, com prevalência de AME em seis meses de 66,7% no grupo que recebeu a
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intervenção e de 36,7% no grupo controle (GUNAGI; NAIK; MALLAPUR, 2013). Um ensaio
clínico em Burkina Faso (área rural), na África Ocidental, com 1.080 crianças, utilizando o
aconselhamento nutricional individual e uma intervenção educacional para gestantes no terceiro
trimestre e após o parto, resultou em 54,3% de crianças amamentadas exclusivamente no grupo
intervenção, nos primeiros seis meses, e 42,3% no grupo controle (p=0,020) (NIKIÈMA et al.,
2017).
No Nordeste do Brasil, uma intervenção randomizada não controlada comparou os
percentuais de AME, pré e pós-intervenção. A prevalência no pós-intervenção, em crianças
menores de quatro meses, foi de 63% e para aqueles com idade abaixo dos seis meses de 50%.
Os dados de AME melhoraram, tendo um aumento significativo após o treinamento dos ACS
para fornecer aconselhamento em amamentação (COUTINHO et al.,2014).
Quando se observam as proporções do AM predominante, de imediato, remete-se à
oferta de outros líquidos não lácteos à criança. A introdução de chás, água, assim como de outro
leite, precocemente, é evidente e preocupante, visto que vários estudos relacionam o consumo
à interrupção permanente do AME ou mesmo ao desmame precoce (LIMA; NASCIMENTO;
MARTINS, 2018; SILVA; CONCEIÇÃO, 2018; SILVA et al., 2007). Um estudo realizado em
Cuiabá concluiu que tomar chá no primeiro dia em casa representa maior risco de não estar em
amamentação exclusiva aos 120 dias de vida (FRANÇA et al., 2007).
As percepções maternas acerca do seu leite (GIULIANI et al., 2012), como leite fraco
ou insuficiente (SOUZA; SODRÉ; FERREIRA DA SILVA, 2015), que não sacia a fome
(SOUZA et al., 2015) e que, frequentemente, é associado, pelas mães, às cólicas da criança
(GIULIANI et al., 2012) e a ela não querer mamar (SOUZA; SODRÉ; FERREIRA DA SILVA,
2015), influenciam diretamente na introdução de outros leites para a criança e podem iniciar a
interrupção do AME ou desmame precoce.
A influência de fatores culturais (VIEIRA et al., 2004) se mostra bastante relevante nas
questões relacionadas à amamentação (GIULIANI et al., 2012). A presença de crenças, valores
culturais e mitos que prejudicam o AM (BAPTISTA; ANDRADE; GIOLO, 2009; SOUZA;
SODRÉ; FERREIRA DA SILVA, 2015) contribuem de maneira decisiva para a interrupção
permanente do AME e para o desmame precoce.
Por isso, o aconselhamento em aleitamento materno pode se tornar uma abordagem
efetiva, principalmente na atenção básica, em que se tem contatos frequentes com as pessoas,
considerando seu potencial de assistência na modificação das suas atitudes e comportamentos
(ROGERS, 1992). É um processo e, como tal, leva tempo.

94

Observando as medidas no tempo, dos dois tipos de aleitamento, durante os 120 dias
após o parto, identificou-se uma tendência maior de estabilidade das proporções do AME no
GI, não havendo uma redução acentuada dos 15 dias (65,4%) para os 120 dias (44%). Diferente
do GC que apresentou uma redução mais acentuada dos 15 dias (92,9%) para os 120 dias
(27,3%). É possível que o impacto da intervenção tivesse sido maior se ela fosse realizada por
mais tempo.
O aconselhamento enquanto um processo de escuta ativa, individualizado e centrado na
pessoa, pressupõe a capacidade de estabelecer uma relação de confiança entre aconselhador e
participante, estimulando o uso dos recursos internos para que ele possa reconhecer sua
capacidade de transformar e de transformar-se (BASSICHETTO, 2006).
Essas características do aconselhamento podem ter despertado nas mulheres do GI
liberdade para expor suas crenças em relação à amamentação, sem se sentirem julgadas e,
mesmo diante das informações [científicas], fazer suas escolhas contrariando as recomendações
dos órgãos de saúde. Com o passar do tempo, o vínculo com a aconselhadora se estreita, a
confiança aumenta e a mulher passa a buscar e considerar mais as informações fornecidas.
É preciso preparar-se adequadamente para utilizar as habilidades de aconselhamento,
não interferindo na vida do indivíduo e apoiando-o a encontrar soluções adequadas à sua
realidade (BASSICHETTO; REA, 2008). O aconselhamento e o apoio adequados à
amamentação são essenciais para que as mães e as famílias iniciem e mantenham ótimas
práticas de AM (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2015).
Desse modo, os resultados expostos comprovam que uma intervenção por meio do
aconselhamento domiciliar em amamentação, que foi realizada pelos ACS, para mulheres ainda
na gestação até os 120 dias após o parto, mesmo em curto prazo, aumenta a duração do AME,
porém não se mostra efetiva nas proporções dos tipos de aleitamento, nas medidas ao longo do
tempo. Quanto mais tempo for possível amamentar, principalmente de maneira exclusiva até
os seis meses e complementar até os dois anos, mais efeitos benéficos terá para saúde da mulher
e da criança. O leite materno é o alimento mais apropriado para as crianças nos primeiros meses
de vida pelas suas propriedades nutritivas e imunológicas, além de favorecer o vínculo entre
mãe e filho pelo ato de amamentar (ESCOBAR et al., 2002). Esse ato tem, ainda, efeito
tranquilizante e analgésico sobre o lactente (ABDEL RAZEC; AZ EL-DEIN, 2009; EFE;
OZER, 2007; LEITE et al, 2015; TADDIO et al., 2010).
Dentre as limitações deste estudo, destaca-se o período curto de 120 dias para realização
da intervenção. Possivelmente um tempo maior poderia ter mostrado um resultado mais efetivo,
considerando a mudança de comportamento que o aconselhamento pode promover. A
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dificuldade de adesão das participantes ao estudo na fase de recrutamento e a mudança
constante de endereço acabaram reduzindo o número inicial de gestantes. A falta de
financiamento refletiu na operacionalização da pesquisa, considerando que o orçamento
limitado dificultou a cobertura dos custos, a formação de uma equipe de pesquisa e até mesmo
a ampliação do tamanho da amostra.
No entanto, mesmo com as limitações apresentadas, a amostra mínima foi atingida,
sendo possível mostrar resultados relacionados à realização da intervenção e à efetividade do
aconselhamento.

CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo fornecem evidências da efetividade do aconselhamento
domiciliar em amamentação, na duração do AME nos primeiros 120 dias de vida da criança,
porém não influenciou na frequência dos tipos de aleitamento materno nas medidas ao longo
do tempo.
Ressalta-se a importância do apoio à amamentação no domicílio em todo o ciclo
gravídico-puerperal, especialmente após o parto. A intervenção em aconselhamento prevê esse
apoio de forma continuada, envolvendo a família e os profissionais de saúde.
Este estudo indica um grande potencial para a inserção do aconselhamento na prática
do ACS, mas também de outros profissionais que atuam na atenção primária ou secundária.
Para isso, faz-se necessário incentivo e suporte frequente a fim de estabelecer um modelo eficaz
de promoção do AM.
Embora a amostra de estudo não seja numerosa suficiente para extrapolação dos
resultados encontrados, estes podem ser inferidos para populações com características
similares, levando em consideração que o perfil das usuárias dos serviços públicos de saúde da
rede básica é semelhante.
É importante desenvolver mais estudos testando outras formas de intervenção na
comunidade ou combinadas com outros contextos e cenários para expandir o aconselhamento
como ferramenta de atendimento.
Por fim, considerando a multidimensionalidade do cenário das práticas de
amamentação, deve-se procurar disponibilizar uma atenção multiprofissional e interdisciplinar
às mulheres e sua família, bem como integrar o máximo de pessoas da rede de apoio dela para
que tenha suas necessidades atendidas e, assim, contribuir para a manutenção do AME até o
sexto mês de vida da criança e do AM até dois anos ou mais.
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Artigo 2 - Fatores associados à interrupção do aleitamento materno exclusivo em
mulheres participantes de um ensaio clínico randomizado
RESUMO
O Aleitamento Materno Exclusivo (AME) é a forma ideal de alimentação para uma criança até
os seis meses, porém a introdução de outros líquidos ou de alimentos semissólidos ou sólidos é
bastante comum, caracterizando a interrupção da exclusividade precocemente. Com o objetivo
de analisar os fatores associados à interrupção do AME nos primeiros 120 dias de vida da
criança, desenvolveu-se um estudo do tipo longitudinal elaborado a partir dos dados das
participantes de um Ensaio Clínico Randomizado Controlado, utilizando o aconselhamento em
amamentação, no período de janeiro a setembro de 2019, nos domicílios de 40 gestantes,
brasileiras, com idade entre 18 e 49 anos, residentes em áreas cobertas por Agentes
Comunitários de Saúde, em atendimento nas Unidades de Saúde da Família, da zona urbana de
Cuiabá-MT/Brasil. Os dados foram coletados em oito visitas: na gestação, até cinco dias após
o parto, aos 15, 30, 45, 60, 90 e 120 dias após o parto. Realizou-se a análise de regressão
univariada e as variáveis explicativas que apresentaram valor-p <0,20 foram incluídas na
análise multivariada. Permaneceram no modelo final as com valor-p <0,05. Os dados
mostraram que a proporção de interrupção do AME aumentou com o passar do tempo, de 25%
aos 15 dias para 61,1% aos 120 dias após o parto. Observou-se que os fatores associados à
interrupção do AME foram o sexo do filho atual ser feminino (RP=1,62) e o uso de chupeta
(RP=2,23). O número de consultas de pré-natal teve uma associação negativa à interrupção
(RP=0,91). É necessário e urgente implementar ações de promoção, proteção e apoio à
amamentação que visem melhorar as taxas e a duração do AME, considerando as
especificidades de cada comunidade e de cada mulher/família.
Palavras-chave: Desmame Precoce; Aleitamento Materno; Atenção Primária à Saúde;
Assistência Domiciliar; Aconselhamento.
INTRODUÇÃO
O Aleitamento Materno (AM) proporciona benefícios sociais e ambientais, sendo de
fundamental importância aos indivíduos, à família, às instituições de saúde, à sociedade e ao
Estado (EIDELMAN, 2012; GARTNER et al., 2005; ROLLINS et al., 2016). Mundialmente,
estima-se que a ampliação da amamentação em um nível quase universal, em crianças de 0 a
23 meses, poderia prevenir 823.000 mortes a cada ano em crianças menores de 5 anos e 20.000
mortes por câncer de mama em mulheres. A amamentação é uma fonte crítica de energia e
nutrientes durante a doença, reduzindo a mortalidade entre crianças que estão desnutridas
(VICTORA et al., 2016).
O aleitamento confere proteção contra infecções na infância, principalmente diminuindo
o risco de infecção gastrointestinal, de otite média e de pneumonia, além da sua contribuição
na redução da propensão ao sobrepeso ou à obesidade e diabetes mellitus tipos 1 e 2 (KRAMER;
KAKUMA, 2012; VICTORA et al., 2016). Quando se refere à amamentação exclusiva, ou seja,
oferecer somente leite materno nos primeiros seis meses de vida, as crianças apresentam,
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principalmente, menor risco de morbidade por infecção gastrintestinal e respiratória e proteção
contra maloclusão (KRAMER; KAKUMA, 2012).
Embora o Aleitamento Materno Exclusivo (AME) seja a forma ideal de alimentação
para uma criança até os seis meses, a introdução de outros líquidos ou de alimentos semissólidos
ou sólidos é bastante comum, caracterizando a interrupção precoce da exclusividade e podendo
levar ao desmame. O desmame, que consiste na interrupção permanente do AM, pode ocorrer
precocemente, antes da criança estar preparada [fisiologicamente] para receber outros líquidos
ou alimentos (BRASIL, 2015).
É necessário considerar o desmame precoce como elemento que repercute não apenas
na saúde da criança, mas que interrompe de forma abrupta o vínculo entre mãe e filho (aspecto
psicológico), retarda o retorno da mulher às suas condições físicas anteriores à gravidez
(aspecto físico e biológico) e afeta o orçamento familiar devido ao custo das fórmulas lácteas
(aspecto econômico) (ORIÁ, 2008).
Vários fatores estão associados à interrupção do AME e ao desmame, incluindo as
condições socioeconômicas e demográficas, ambientais, obstétricas, as relacionadas ao
acompanhamento pré-natal e ao parto: idade materna (SOUZA et al., 2015); cor; união
conjugal; renda familiar (PAIXÃO et al., 2020); escolaridade materna (BATISTA, RIBEIRO,
NASCIMENTO, 2017); trabalho materno (LIMA, NASCIMENTO, MARTINS, 2018);
primiparidade; número de filhos; experiência anterior com amamentação; captação precoce
para o pré-natal; participação em grupo de gestante (QUELUZ et al., 2012; SALUSTIANO et
al., 2012); tipo de parto (PAIXÃO et al., 2020); nascimento em Hospital Amigo da Criança
(HAC) (FIGUEIREDO; MATTAR; ABRÃO, 2013; VIEIRA et al., 2014) ou em unidade não
credenciada (BATISTA, RIBEIRO, NASCIMENTO, 2017); alojamento conjunto da mãe e
criança no hospital (BAPTISTA; ANDRADE; GIOLO, 2009); e uso de chupeta (SANTOS et
al., 2019; SOUZA et al., 2015).
Além disso, outros aspectos podem influenciar na interrupção do AME e no desmame,
como o apoio que as nutrizes terão em casa por parte dos familiares e dos profissionais de saúde
(SOUZA et al., 2015; LIMA, NASCIMENTO; MARTINS, 2018; SOUZA; SODRÉ;
FERREIRA DA SILVA, 2015), e os aspectos psicoemocionais, físicos e clínicos ligados ao ato
de amamentar: as intercorrências mamárias, como os traumas mamilares, ingurgitamento e
mastite (BARBIERI et al., 2015; ROCCI; FERNANDES, 2014); os problemas de saúde
maternos ou da criança (SOUZA et al., 2015; SOUZA; SODRÉ; FERREIRA DA SILVA,
2015); as crenças culturais familiares (GIULIANI et al., 2012; SOUZA; SODRÉ; FERREIRA
DA SILVA, 2015).
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Diante da multiplicidade de fatores descritos na literatura, que podem influenciar na
interrupção do AME, considera-se uma estratégia importante continuar identificando outros
aspectos, em diferentes contextos e populações, que possam ser relevantes para auxiliar na
elaboração de ações a fim de reduzir as taxas de interrupção do AME. Portanto, o objetivo deste
estudo foi analisar os fatores associados à interrupção do aleitamento materno exclusivo nos
primeiros 120 dias de vida da criança.

MATERIAL E MÉTODOS
Estudo do tipo longitudinal, com análise seccional, elaborado a partir dos dados de um
Ensaio Clínico Randomizado Controlado (ECRC), com um grupo intervenção e um grupo
controle, realizado no período de janeiro a agosto de 2019, nos domicílios de gestantes,
brasileiras, com idade entre 18 e 49 anos, residentes em áreas cobertas por Agentes
Comunitários de Saúde (ACS), em atendimento nas Unidades de Saúde da Família (USF), da
zona urbana, no município de Cuiabá, Mato Grosso. Na atenção primária à saúde, Cuiabá dispõe
de 92 Unidades Básicas de Saúde (UBS), sendo 70 Equipes de Saúde da Família e, destas, 67
localizadas na zona urbana (CUIABÁ, 2017).
Utilizaram-se como critérios de inclusão: gestantes a partir de 35 semanas, com intenção
de amamentar; que aceitassem participar da pesquisa no pré-natal e posteriormente no
puerpério; gestação de feto único. Excluíram-se as gestantes com planos de doação da criança;
deficit de linguagem e cognitivo que poderiam interferir na capacidade de dar consentimento e
no entendimento do estudo; deficiência auditiva; quadros clínicos importantes, malformações
mamilares e problemas mamários que poderiam contraindicar ou complicar a amamentação;
uso de substâncias entorpecentes ilícitas; abortamento; óbito fetal.
As participantes foram reavaliadas, após o parto, com relação a esses critérios,
excluindo-se os casos de mudança de residência da área de abrangência da USF à qual
pertenciam na gestação; parto fora do período estipulado para o estudo (01 de fevereiro a 30 de
abril de 2019); parto e/ou pós-parto com intercorrências obstétricas importantes que
dificultassem a amamentação; malformações ou doenças congênitas do Recém-Nascido (RN)
que pudessem contraindicar ou complicar a amamentação; RN enviado à Unidade de Cuidado
Intermediário Neonatal, Unidade de Terapia Intensiva Neonatal ou equivalente; parto ocorrido
com Idade Gestacional (IG) menor que 37 semanas; RN com peso de nascimento inferior a
2.500g; natimorto; óbito infantil ou materno no decorrer da pesquisa.

107

É importante destacar que a participante que não atendeu às ligações telefônicas após
três tentativas em dias e horários distintos (desistência) ou não foi encontrada para realizar a
entrevista de acompanhamento após três tentativas foi excluída da pesquisa.
Como critérios de descontinuidade foram considerados os casos em que a puérpera não
estava amamentando nem tinha interesse em amamentar e desmame antes dos 120 dias de vida
da criança com manifestação de desejo de não retomar a amamentação. No caso das mulheres
que manifestassem interesse em retomar a amamentação, seriam realizadas três tentativas de
restabelecimento, sendo os casos de insucesso considerados descontinuidade.
O tamanho da amostra foi calculado para o ECR considerando uma amostra de medidas
repetidas e os seguintes parâmetros: erro alfa (α) de 5%; beta (β) de 20%; poder de estudo (1β) de 80% [complementar de beta]; proporção de 71,8% de AME aos 10 dias no GI e de 30,3%
no GC, considerando como referência o estudo de Coutinho (2003), com correlação de 0,5 entre
as medidas e 6 medidas no tempo. O número de participantes totalizou 33 mulheres, com uma
perda estimada de, aproximadamente, 15% no acompanhamento, assim o tamanho amostral foi
de 39 mulheres.
Utilizou-se a amostragem sistemática por conglomerados, representados pelas USF,
sendo estas selecionadas por randomização simples, e vinculando-se ao estudo as mulheres
residentes nas áreas de abrangência de tais USF (Figura 1).
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Figura 1 – Fluxograma representativo das fases e seguimento das participantes
Randomização por conglomerado
55 Unidades de Saúde da Família (USF)

27 USF excluídas1
- Não responderam às solicitações da pesquisadora.

28 USF
- 28 USF visitadas para coletar informações

sobre as gestantes, as quais foram utilizadas
para localizá-las2.
Mulheres elegíveis considerando os registros=316
28 USF
Gestação: 1º contato com as
mulheres no domicílio

229 Excluídas3
38 Recusas
10 USF excluídas4

Mulheres elegíveis após o primeiro contato=65
18 USF
5

Pós-parto

n=40 mulheres
17 USF

Seguimento:
30, 45, 60, 90d

120d

n=36 mulheres
17 USF
Analisados n=407

Fonte: dados do estudo.

16 Excluídas
8 Desistências
1 Desmame
6
1 USF excluída
Seguimento: 15d

1 Desistência
45d
3 Desmames
1 aos 45d
1 aos 60d
1 aos 120
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1

Solicitações para USF do grupo intervenção: indicar ACS para o curso de aconselhamento. Excluíram-se 16
USF pelos seguintes motivos: 2 USF não indicaram ACS; 12 indicaram, mas os ACS não iniciaram o curso; 2
indicaram, os ACS iniciaram, mas não concluíram o curso.
USF excluídas no Grupo Controle: 11 com dificuldade de comunicação para coleta das informações.
2
As informações foram coletadas do prontuário e outros registros da unidade: nome; idade; nacionalidade;
endereço e/ou telefone de contato das que tinham Data Provável de Parto (DPP) entre 15 de janeiro/2019 e 15
de maio/2019, que realizavam acompanhamento pré-natal na referida USF e residiam em área com cobertura
de ACS.
3
Excluídas: parto fora do período estipulado para o estudo (n=53); mudança do local de residência (n=60);
endereço fornecido de familiar (n=25); participante não localizada (n=12); abortamento (n=7); gemelar (n=1).
4
Saída de 10 USF do estudo (n=23, já computados nos outros critérios; n=55, por desistência da
entrevistadora, dos ACS da pesquisa e de outros critérios já computados).
5
Excluídas: mudança do local de residência (n=6); recém-nascido internado por icterícia (n=1); parto fora do
período estipulado para o estudo (n=1).
6
Perda de contato por desistência da entrevistadora (n=8).
7
Utilizado como base para análise o número de respondentes do Questionário para Acompanhamento aos 15
dias por ser este o primeiro questionário para acompanhamento aplicado que aborda a amamentação atual.

A coleta de dados foi realizada nos domicílios das mulheres por entrevistadoras
previamente treinadas, que obtiveram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
e aplicaram os instrumentos específicos para cada momento. Utilizaram-se três questionários:
(1) Questionário para gestantes (QGest), com 20 questões divididas em informações
socioeconômicas, demográficas e relacionadas à experiência anterior em amamentação; (2)
Questionário para puérperas (QPuer), complementado com informações coletadas do cartão da
gestante, com 19 questões divididas em informações do acompanhamento pré-natal,
relacionadas ao estilo de vida, obstétricas e do último parto; e (3) Questionário para
acompanhamento no domicílio (QAcomp), aplicado em todas as entrevistas de
acompanhamento (15, 30, 45, 60, 90 e 120 dias), com 23 questões divididas em informações
relacionadas à rede de apoio, à saúde materna e infantil e à alimentação infantil. As questões
relativas à alimentação infantil [alimentos consumidos pela criança nas últimas 24 horas: leite
materno; frequência da oferta de leite materno, água, chá, outro leite, suco e/ou refrigerante,
qualquer outro alimento; uso de mamadeira ou chuquinha; uso de chupeta] foram extraídas do
questionário aplicado na II Pesquisa de prevalência de aleitamento materno nas capitais
brasileiras e Distrito Federal (BRASIL, 2009a), sendo acrescentados a idade da interrupção
permanente da amamentação exclusiva, o motivo da interrupção permanente da amamentação
exclusiva e a satisfação com a experiência atual de amamentar. Ressalta-se que o tempo de
aplicação de cada questionário foi de, aproximadamente, 10 minutos.
Os instrumentos utilizados pelas entrevistadoras para coletar as informações das
mulheres de ambos os grupos, com exceção do TCLE, eram digitais. Utilizaram-se celulares,
com acesso à internet para preencher os questionários online diretamente no Google Forms. As
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respostas eram salvas automaticamente, formando um banco de informações, acessado pela
pesquisadora diretamente no Google Forms, utilizando a planilha eletrônica da própria
plataforma.
Utilizou-se o software Microsoft Excel® 2016 para abrir as planilhas e montar o banco
de dados com 240 observações de 40 mulheres. Para cada uma das mulheres, realizaram-se seis
medidas no tempo, nos primeiros 120 dias após o parto (15 dias, 30 dias, 45 dias, 60 dias, 90
dias e 120 dias).
A variável resposta do estudo foi a interrupção do AME – não/sim nas seis medidas. A
interrupção poderia ocorrer em qualquer ponto do tempo e não ser permanente, podendo a
mulher retomar o AME em qualquer momento ao longo dos 120 dias. Adotou-se a seguinte
definição de AME: a criança receber leite humano direto da mama ou ordenhado, sem outros
líquidos ou sólidos, com exceção de sais de reidratação oral, gotas ou xaropes contendo
vitaminas, suplementos minerais ou medicamentos (BRASIL, 2015, 2019; WORLD HEALTH
ORGANIZATION, 2008).
As variáveis explicativas incluíram as características socioeconômicas e demográficas,
obstétricas, de acompanhamento pré-natal, de parto, uso de chupeta e tempo de AME. Com
excessão da última, essas características estão entre os principais fatores que influenciam no
aleitamento materno (BATISTA; RIBEIRO; NASCIMENTO, 2017; LIMA; NASCIMENTO;
MARTINS, 2018; PAIXÃO et al., 2020). As variáveis explicativas do estudo são fixas, ou seja,
foram medidas apenas uma vez, não modificando ao longo do tempo, com exceção da variável
chupeta.
Variáveis socioeconômicas e demográficas: idade materna – em anos; cor/etnia – branca
ou amarela/preta/parda; casada ou em união com alguém – não/sim; escolaridade materna – 0
a 8 anos/9 ou mais; rendimento mensal domiciliar per capita (em Salários Mínimos - SM) - até
2 SM/2 SM/3 ou mais SM; trabalho fora de casa – não/sim.
Obstétricas: primiparidade – não/sim; número de filhos vivos.
Acompanhamento pré-natal: captação precoce para o pré-natal – não/sim; número de
consultas pré-natal – média/desvio padrão; participação em grupo de gestantes – não/sim;
abordagem da amamentação durante o pré-natal na unidade de saúde – não/sim; busca de
informação sobre amamentação durante a gestação – não/sim.

Parto: tipo de parto atual – cesárea/vaginal; sexo do filho atual – feminino/masculino;
parto em Hospital Amigo da Criança – não/sim; amamentação na primeira hora de vida –
não/sim.
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Outras: uso de chupeta – não/sim; tempo – duração do acompanhamento em dias (aos
15, 30, 45, 60, 90 e 120 dias).
A análise estatística foi realizada utilizando o software STATA®, versão 12.0. A
construção de gráficos de linhas e barras ao longo do tempo foi realizada para as variáveis
interrupção do AME e chupeta. Ajustaram-se modelos de regressão de Poisson com efeitos
aleatórios e variância robusta e estimados Razão de Prevalência (RP) e Intervalos de 95% de
Confiança (IC 95%). Para variável reposta com frequência superior a 10%, recomenda-se a
utilização da RP como medida de associação (PETERSEN; DEDDENS, 2008).
Realizou-se a análise univariada para verificar a associação entre as variáveis
explicativas e a interrupção do AME. Todas as variáveis que apresentaram valor-p <0,20 foram
incluídas na análise multivariada. Permaneceram no modelo final as variáveis com valorp<0,05.
O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal de
Mato Grosso – área da saúde (Parecer 2.902.036) e desenvolvido atendendo à Resolução nº
466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (BRASIL, 2013a). Todas os participantes
concordaram e assinaram o TCLE. A pesquisa foi registrada na plataforma de Registro
Brasileiro de Ensaios Clínicos (ReBEC) (UTN: RBR-37wrrs).

RESULTADOS
A coleta dos dados iniciou com um total de 65 mulheres, ainda na gestação, e aos 15
dias após o parto, quando foram levantadas as primeiras informações sobre o aleitamento
materno, mantiveram-se no estudo 40 mulheres, sendo este o número de participantes que foi
considerado para análise dos dados. A coleta foi concluída, aos 120 dias, com 36 mulheres.
Apesar de um alto percentual de participantes não ter permanecido no estudo (38,5%), não foi
observada diferença em relação as suas características socioeconômicas e demográficas e as
das mulheres que permaneceram.
Das 40 mulheres, a maioria era natural de Cuiabá (47,5%), com 9 ou mais anos de estudo
(60,2%), que não trabalhava fora de casa (65%), residia com companheiro (85%), com
rendimento mensal domiciliar per capita de até dois SM (47,5%) e se autodeclarando parda
(70%). As participantes do estudo tinham idade média de 26,5 anos e a maioria não era
primípara (75%). Foram captadas precocemente para o pré-natal (62,5%), realizando em média
9,4 consultas. Em relação ao parto atual, a maioria foi vaginal (60%), com filho do sexo
masculino (60%), em Hospital Amigo da Criança (77,5%) e amamentação na primeira hora
(52,5%).
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Os dados mostram que a proporção de interrupção do AME aumenta com o passar do
tempo (RP=1,04; IC 95%:1,01;1,06), sobe de 25,0% aos 15 dias para 61,1% aos 120 dias
(Gráfico 1).
No resultado da análise univariada (Tabela 1), observou-se que os fatores associados à
interrupção do AME foram o número de consultas de pré-natal com um associação negativa à
interrupção (RP=0,89; IC 95%: 0,81;0,98), o uso de chupeta (RP=2,31; IC 95%: 1,54;3,46) e o
tempo.
O modelo final de regressão é mostrado na Tabela 2. Todas as variáveis que foram
significativas na análise univariada permaneceram associadas à interrupção do AME na análise
multivariada. O número de consultas de pré-natal permaneceu com associação negativa com a
interrupção (RP=0,91; IC 95%: 0,83;0,99), quanto mais consultas realizadas, menor a
proporção de interrupção do AME. No entanto, a diferença nessa análise ajustada foi a variável
sexo do filho atual, que ganhou significância, associando-se o sexo feminino (RP=1,59; IC
95%: 1,00;2,53) a uma proporção maior de interrupção do AME.
Quanto ao uso de chupeta, verificou-se a maior proporção aos 45 dias (36,8%), havendo
uma tendência de estabilidade nas medidas subsequentes (Gráfico 2). Ao associar a interrupção
do AME ao uso de chupeta (Gráfico 3), a maior proporção de interrupção, em todos os tempos
verificados, está entre os que a usam, destacando-se as medidas aos 30 (81,8%) e 90 (83,3%)
dias.
Gráfico 1 – Interrupção do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 120 dias
de vida da criança – Cuiabá – MT – Brasil - 2019
Interrupção do Aleitamento
Materno Exclusivo (%)
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Fonte: dados do estudo.
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Tabela 1 – Resultado da análise univariada para os fatores associados à
interrupção do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 120
dias de vida da criança. Cuiabá, MT, Brasil, 2019
(continua)
Variável
Socioeconômicas e demográficas
Idade materna (anos)
Escolaridade materna
0 a 8 anos
9+
Cor/etnia
Branca ou Amarela
Preta
Parda
Casada ou em união com alguém
Não
Sim
Rendimento mensal domiciliar per
capita*
Até 2 salários mínimos
2 salários mínimos
3 ou mais salários mínimos
Trabalho fora de casa
Não
Sim
Obstétricas
Primiparidade
Não
Sim
Número de filhos vivos
Acompanhamento pré-natal
Captação precoce para o pré-natal§
Não
Sim
Número de consultas pré-natal
Participação em grupo de gestantes
Não
Sim
Abordagem da amamentação
durante o pré-natal na unidade de
saúde
Não
Sim

Distribuição de frequência
Análise univariada
n (%)
média (DP)
RP valor-p IC 95%
26,53 (4,68)

1,01

0,718

16 (39,8)
24 (60,2)

1,04
1,00

0,896

5 (12,5)
7 (17,5)
28 (70,0)

1,38
1,04
1,00

6 (15,0)
34 (85,0)

1,00
1,30

19 (47,5)
12 (30,0)
9 (22,5)

1,00
1,42
1,34

26 (65,0)
14 (35,0)

1,00
1,05

30 (75,0)
10 (25,0)
2,23 (1,05)

1,00
1,11
1,04

9,45 (2,35)

1,43
1,00
0,89

15 (37,5)
25 (62,5)

0,194
0,913

0,517

0,202
0,344
0,861

0,682
0,718

0,135
0,015

32 (80,0)
8 (20,0)

1,47
1,00

0,388

20 (50,0)
20 (50,0)

1,28
1,00

0,347

0,96;1,06
0,62;1,74

0,85;2,25
0,50;2,16

0,59;2,89

0,83;2,44
0,73;2,48

0,63;1,72

0,68;1,79
0,83;1,32

0,89;2,30
0,81;0,98
0,61;3,49

0,76;2,15
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Tabela 1 – Resultado da análise univariada para os fatores associados à interrupção do
aleitamento materno exclusivo nos primeiros 120 dias de vida da criança.
Cuiabá, MT, Brasil, 2019
(conclusão)
Variável

Distribuição de frequência
Análise univariada
n (%)
média (DP)
RP valor-p
IC 95%

Acompanhamento pré-natal
Busca de informação sobre
amamentação durante a gestação
Não
Sim
Parto
Tipo de parto atual
Cesárea
Vaginal
Sexo do filho atual
Feminino
Masculino
Parto em Hospital Amigo da Criança
Não
Sim
Amamentação na primeira hora de
vida
Não
Sim

18 (45,0)
22 (55,0)

1,28
1,00

0,315

16 (40,0)
24 (60,0)

1,23
1,00

0,401

16 (40,0)
24 (60,0)

1,59
1,00

0,050

9 (22,5)
31 (77,5)

1,08
1,00

0,790

19 (47,5)
21 (52,5)

0,88
1,00

0,605

Fonte: dados do estudo.
DP: Desvio Padrão; RP: Razão de Prevalência; IC: Intervalo de Confiança
*Valor do Salário Mínimo: R$ 998,00, 2019, Brasil.
§
Início do pré-natal até 11 semanas e 6 dias de gestação (BRASIL, 2013b).

0,79;2,07

0,76;2,00

1,00;2,53

0,62;1,87

0,54;1,43

115

Tabela 2 – Resultado da análise multivariada para os fatores associados à
interrupção do aleitamento materno exclusivo nos primeiros 120
dias de vida da criança. Cuiabá, MT, Brasil, 2019
Variável

RP

Acompanhamento pré-natal
Número de consultas pré-natal
Parto
Sexo do filho atual
Feminino
Masculino
Outras variáveis
Chupeta
Não
Sim
Tempo de AME (dias)1

Análise multivariada
valor-p
IC95%

0,91

0,034

1,62
1,00

0,039

1,00
2,23
1,04

0,83;0,99

1,02;2,57

1,53;3,25

<0,001
0,001

1,01;1,06

Fonte: dados do estudo
DP= Desvio Padrão; RP= Razão de Prevalência; IC= Intervalo de Confiança
1
Incremento de 15 dias.

Gráfico 2 – Uso da chupeta, ao longo do tempo, nos primeiros 120 dias de vida da
criança. Cuiabá, MT, Brasil, 2019
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Gráfico 3 – Uso da chupeta e a interrupção do aleitamento materno exclusivo nos
tempos. Cuiabá, MT, Brasil, 2019
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DISCUSSÃO
As variáveis socioeconômicas e demográficas não foram associadas à interrupção do
AME, e uma possível justificativa para a não associação é a homogeneidade da amostra quanto
a essas características. Há uma frequência grande de mulheres em união conjugal, quase a
totalidade se autodeclarou preta ou parda (87,5%), quase metade com rendimento mensal de até
dois SM e 50% da amostra se encontra na faixa etária dos 24 a 29 anos. Destaca-se que é uma
amostra de mulheres vinculadas às USF da zona urbana de Cuiabá, sendo esperado que tenham
um perfil semelhante, mas que não representa a população de Cuiabá.
Neste estudo, observou-se que com o passar do tempo a interrupção do AME aumenta.
Um resultado esperado considerando outros achados na literatura (CHAVES et al., 2019;
ROSUZEITA et al., 2018). Os autores de um estudo em Fortaleza-CE constataram que a prática
do AME apresentou uma diminuição nos seis primeiros meses de vida da criança. A frequência
do AME foi maior no primeiro mês de vida (39,2%), decrescendo conforme aumento da idade
da criança, passando para 19,8% no segundo mês, 17,3% no terceiro mês, 8,6% no quarto mês,
7,6% no quinto mês e 6,5% no sexto mês (FERREIRA et al., 2018).
Os resultados apontaram que a mãe ter uma criança do sexo feminino e utilizar a chupeta
são fatores que estão associados à interrupção do AME. Já em relação às consultas de pré-natal,
um número maior de consultas se associou a uma menor proporção de interrupção do AME.
A maioria das mulheres que participaram deste estudo realizou entre 7 e 12 consultas
de pré-natal (82,5%), com uma média de 9,45 consultas. Os resultados apontaram que o número
de consultas de pré-natal foi um fator que se associou negativamente à interrupção do AME, ou
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seja, quanto mais consultas, menor a proporção de interrupção do AME. Cada consulta
realizada pela gestante representou uma redução de 11% na interrupção. O menor número de
consultas durante o pré-natal foi identificado como fator de risco para o consumo de leite de
vaca no 1°, 4° e 6° mês, representando risco para a interrupção do AME, em Viçosa-MG
(CARVALHO et al., 2017). Um estudo longitudinal, com 531 crianças, observou que não
realizar pré-natal aumentou em 173% o risco de redução da duração do AME (HR = 2,73;
IC95%: 1,89-3,93) (DEMÉTRIO; PINTO; ASSIS, 2012). O adequado acompanhamento prénatal permite a identificação de problemas e de riscos em momento apropriado, possibilitando
a intervenção precoce (FERREIRA et al., 2018).
Vale ressaltar que o grande desafio assistencial não está relacionado, apenas, ao número
de consultas, mas principalmente à qualidade do atendimento e condutas durante o
acompanhamento pré-natal (FERREIRA et al., 2018). A presença da gestante [e acompanhante]
nas consultas torna-se um momento oportuno para abordagem da amamentação, preparando a
mulher/família para o processo de aleitamento. Intervenções específicas de apoio profissional
e acesso à informação adequada têm mostrado efetividade para melhorar as taxas de aleitamento
materno (CHAVES et al., 2019; SILVA; LIMA; OSÓRIO, 2016). É primordial aproveitar
qualquer oportunidade de contato para fornecer informações [embasadas cientificamente] e
esclarecer dúvidas, promovendo um ambiente acolhedor, no qual ela se sinta apoiada.
O resultado deste estudo, em relação ao sexo da criança como um fator associado à
interrupção do AME, corrobora com o de um estudo brasileiro desenvolvido em Recife, que
encontrou o sexo masculino como fator de proteção para o AME e, portanto, o feminino
associado a sua interrupção precoce (SILVA et al., 2019). Ambos os estudos se diferenciam
dos achados da última pesquisa nacional sobre a prevalência do AM em 2008, que identificou
uma frequência maior do AME no sexo feminino (BRASIL, 2009).
A evidência de que a duração do AME possa variar de acordo com o sexo da criança
não encontra ainda uma justificativa. Silva et al. (2019) presumem que tenha uma relação com
a condição socioeconômica, sendo possível que a preferência de mães em situação mais
desfavorável pela amamentação dos filhos seja uma conduta mais própria de populações
urbanas, com características peculiares. Logo, são necessárias investigações específicas que
abordem essa questão.
No presente estudo, o uso de chupeta mostrou ser o principal fator associado à
interrupção do AME nos primeiros 120 dias de vida da criança. A associação negativa dessa
prática com a duração do aleitamento materno tem sido evidenciada por diversos estudos
(BUCCINI et al., 2017; CARVALHAES; PARADA; COSTA, 2007; LIMA; NASCIMENTO;
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MARTINS, 2018; SANTOS et al., 2019; SILVA et al., 2019; SOUZA et al., 2015). Em CuiabáMT, o uso de chupeta mostrou ser o principal fator de risco para desmame precoce (FRANÇA
et al., 2007), assim como em Uberlândia-MG, onde Salustiano et al. (2012) demonstraram que
crianças amamentadas e que utilizavam chupeta durante grande parte do dia apresentavam
quatro vezes mais chance de serem desmamadas do que aquelas que não utilizavam. Uma
revisão integrativa referente ao período de 2010 a 2015 reforçou que o uso de bicos artificiais
está relacionado ao desmame precoce ou à diminuição da duração do AM (BATISTA;
RIBEIRO; NASCIMENTO, 2017). O uso da chupeta foi o maior achado nos estudos incluídos
na revisão, seguido pelo uso de mamadeiras ou a prática de alimentação artificial.
Mesmo diante de inúmeros estudos, inclusive os que apontam resultados deletérios ao
uso da chupeta, como otite, disfunção mastigatória e distoclusão (CARAMEZ DA SILVA;
GIUGLIANI; PIRES, 2012; PIRES; GIUGLIANI; CARAMEZ DA SILVA, 2012; SALAH et
al., 2013), o seu uso é um hábito bem consolidado no Brasil (GIUGLIANI et al., 2019). A
pesquisa nacional de prevalência de AM desenvolvida em 2008 apontou que 43% das crianças
com menos de um ano usaram chupetas (BRASIL, 2009).
Ainda que o uso da chupeta esteja associado à maior chance de interrupção do AME, às
disfunções estomatognáticas e a possíveis interferências na técnica de amamentação (BUCCINI
et al., 2017), a sua introdução pode indicar dificuldades na amamentação ou no cuidado com a
criança. No cotidiano dos serviços de saúde, é comum ouvir das mães o uso [mesmo que
esporádico] do acessório para acalmar o choro do filho, o que pode indicar que essa mulher
necessita de ajuda, informação, apoio. Pode ser, até mesmo, um pedido de “socorro”. Dessa
forma, há de se pensar nas estratégias adotadas na maioria dos serviços de saúde quando
contraindica o uso (QUELUZ et al., 2012) sem procurar compreendê-lo. Tentar descobrir o
motivo do choro, informar a mãe sobre os diversos motivos que levam ao choro e investir em
outras formas de acalmá-lo poderiam auxiliá-la a adiar ou mesmo evitar o uso de chupeta.
Tem-se como limitação deste estudo o número de participantes que interromperam o
AME ou não iniciaram a pesquisa em AME, dificultando a análise dos dados coletados. É
necessário ter cautela na generalização dos resultados por se tratar de uma amostra pequena e
de mulheres vinculadas às Unidades de Saúde da Família da zona urbana do município. Outro
ponto foi a falta de financiamento, o que refletiu na operacionalização da pesquisa,
considerando que o orçamento limitado dificultou a cobertura dos custos, a formação de uma
equipe de pesquisa e até mesmo a ampliação do tamanho da amostra.
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CONCLUSÃO
Os resultados deste estudo apontaram que com o passar do tempo a interrupção do AME
aumenta, que o sexo da criança ser feminino e o uso da chupeta foram fatores associados à
interrupção do AME, ao longo do tempo, nos primeiros 120 dias de vida da criança. Todavia,
a realização de um número maior de consultas pré-natal se associou a uma menor proporção de
interrupção do AME, ao longo do tempo, nos primeiros 120 dias de vida da criança.
É necessário e urgente implementar ações que visem melhorar as taxas e a duração do
AM e principalmente do AME. Ampliar o número de Hospitais Amigo da Criança e implantar
e implementar a Estratégia Amamenta Alimenta Brasil nas Unidade de Saúde da Família são
ações que podem auxiliar nessa melhoria.
Promover cursos de atualização periódicos sobre aleitamento materno e cuidado da
mulher e da criança para os profissionais da atenção básica e dos demais níveis de atenção que
trabalham diretamente com esse público para que eles estejam aptos a oferecer suporte às
mães/famílias no processo de amamentação, fornecendo, desse modo, informações de
qualidade e apoio. Cursos com metodologias participativas que motivem e realmente tenham
um impacto positivo no conhecimento desses profissionais, trazendo o aconselhamento em
aleitamento materno como uma possiblidade de abordagem para despertar a sensibilidade na
relação com o outro.
Promover campanhas locais de incentivo ao aleitamento materno utilizando espaços
como escolas, associações de bairro e rádios comunitárias. Iniciar, desde a infância, a
sensibilização para as questões do aleitamento materno propondo projetos nas escolas. Resgatar
a abordagem do tema dentro da academia, com os alunos dos cursos de graduação da área da
saúde, pois parece ter perdido espaço para outros conteúdos.
Além disso, devem ser direcionadas ações de promoção, proteção e apoio à
amamentação, considerando as especificidades de cada comunidade, de cada mulher/família.
Adotar o aconselhamento como ferramenta de trabalho pode ser uma estratégia para melhorar
a qualidade do atendimento prestado.
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5.1 Limitações do projeto e recomendações para futuras pesquisas

Para chegar até o resultado apresentado, muitas limitações foram encontradas na
condução deste estudo, e entendemos ser necessário compartilhá-las.
Nos primeiros contatos com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) para alinhar as
ações que seriam desenvolvidas no projeto, encontramos apoiadores, mas de fato a dificuldade
em articular com alguns coordenadores de região de saúde e de algumas unidades se sobressaiu,
sendo a comunicação o principal fator limitante (muita dificuldade em receber retorno dos
inúmeros contatos). Durante a realização da pesquisa, houve mudança na gestão da SMS e como
consequência demissões e não renovação de contratos temporários. Isso levou à saída de
algumas ACS ou ao seu remanejamento para atender outras demandas da unidade de saúde
(como revezamento na recepção da unidade por falta de pessoal), sobrecarregando-as. Elas
relataram que foi necessário deixar a pesquisa em segundo plano, dificultando a realização do
aconselhamento com a dedicação necessária que o compromisso exigia devido à sobrecarga de
trabalho.
Antes do início do trabalho de campo, nas unidades que pertenciam ao grupo
intervenção, algumas ACS comunicaram que estariam em férias, mas mesmo tendo programado
duas ACS por USF tivemos o contratempo de uma estar de férias e a outra de licença por
motivos de saúde. Ainda tivemos recusas de ACS que não concordaram em acompanhar as
entrevistadoras (a participação das ACS era voluntária). Por falta de ACS para realizar o
aconselhamento e, também, o acompanhamento das entrevistadoras nos domicílios, algumas
unidades foram excluídas.
Outras unidades acabaram sendo excluídas por falta de gestantes que atendessem aos
critérios de elegibilidade do estudo, pois isso só era possível de ser confirmado no momento da
primeira visita domiciliar. Assim, ficamos com unidades que não tinham mais gestantes
elegíveis para iniciar o aconselhamento no grupo intervenção ou mesmo para responder aos
questionários de acompanhamento no grupo controle.
Além disso, a exclusão de unidades também ocorreu por falta de entrevistadoras. Foram
8 desistências por diversos motivos: dificuldade de localizar as mulheres no endereço registrado
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na unidade; dificuldade de deslocamento no bairro; sensação de insegurança; dificuldade de
compatibilizar os horários do trabalho de campo com as aulas. O tipo de pesquisa demanda
disponibilidade para coleta e para se deslocar até o domicílio quando a mulher sinalizava que
poderia receber a entrevistadora. Havia uma programação, mas muitas remarcações, pois
precisava ser quando a mulher estivesse disponível e disposta para receber, considerando que o
puerpério é um momento de muitas mudanças e adaptações.
No início do trabalho de campo, nas visitas aos domicílios, um número elevado de
gestantes já não residia no mesmo endereço que constava no prontuário na unidade. O número
do telefone não correspondia à pessoa indicada ou então as ligações não eram atendidas. As
recusas em participar aconteciam quando era informado o número de visitas que seriam
realizadas até os quatro meses após o parto. Outro ponto de dificuldade foram as estimativas de
data provável de parto muito distantes da ocorrência do parto, além de poucos exames de
Ultrassonografia (USG) realizados e registrados. Após conseguir o aceite (ainda na gestação),
o desafio foi manter as mulheres na pesquisa ao longo do tempo, principalmente pela alta
mobilidade residencial e troca frequente do número de telefone celular, principalmente entre as
mulheres do grupo controle.
O desconhecimento da população a respeito da importância das pesquisas dificultou
muito a adesão. Mesmo diante das explicações, contando com a ajuda das ACS, foi difícil a
compreensão da importância da participação e da necessidade de continuidade na pesquisa.
Chegamos a cogitar uma coleta de dados por telefone, mas desistimos, considerando a
dificuldade de contato com as mulheres, principalmente pela mudança frequente de número de
telefone celular e por não responderem às tentativas de ligação.
Um tempo maior de acompanhamento teria sido ideal, uma vez que 120 foi um período
curto para perceber uma possível mudança no comportamento. No entanto, não havia
possibilidade de estender em razão da dificuldade em manter as mulheres vinculadas à pesquisa
(principalmente no grupo controle), bem como as entrevistadoras, tanto pelo tempo que
precisava ser dedicado à coleta de dados quanto pelos gastos com transporte (mesmo utilizando
uma parte do passe estudantil), o cansaço e desgaste

para conciliar com as atividades

acadêmicas e os riscos aos quais estavam expostas.
Outro ponto importante para destacar é a aquisição de habilidades relacionadas ao
aconselhamento. As habilidades de aconselhamento não são apreendidas somente em um
primeiro e pequeno contato, ainda mais com uma carga horária reduzida, como foi a do curso
(total 30 horas, sendo, aproximadamente, 7h de aconselhamento). A carga horária total foi
ajustada para que houvesse adesão dos ACS, necessitando condensar os conteúdos.
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Considerando os resultados do pré-teste e pós-teste, identificamos uma mudança no
conhecimento, também perceptível durante a realização do curso, com a modificação de
algumas atitudes. Contudo, o aconselhamento precisa ser praticado diariamente, errando,
corrigindo e tentando novamente. Por isso, acreditamos que a intervenção possa ter melhores
resultados quando conduzida por pessoas com mais tempo de prática do aconselhamento. Os
ACS, inclusive, verbalizaram a dificuldade em aplicar os princípios e desenvolver as
habilidades de aconselhamento, reconhecendo que isso requer tempo e disponibilidade para
aprender, praticar, avaliar a atuação e tentar novamente.
Ressaltamos, ainda, que a ausência de cegamento pode ter constituído um viés. É
importante salientar, entretanto, que a pesquisadora precisou participar ativamente de todas as
fases, por não ter uma equipe de pesquisa, ficando impossibilitada de cegamento. Além disso,
deve considerar-se que a possibilidade de um efeito psicológico benéfico de pertencer ao grupo
intervenção (Hawthorne) pode ter sido minimizado pelo fato de as mulheres do grupo controle
também receberem visitas da entrevistadora para coleta dos dados.
Por fim, a falta de financiamento limitou a realização de ações que poderiam ter
aumentado a abrangência do estudo. Uma delas seria ter disponível entrevistadoras bolsistas,
possibilitando um maior número de interessadas e que teriam seus gastos custeados. Outra
vantagem seria a de poder auxiliar no transporte dos ACS para o curso e contribuir com a
alimentação (obtivemos algumas doações para poder oferecer os lanches durante o curso). Em
decorrência do financiamento, poderíamos dispor de uma equipe de pesquisa com vários
membros, de aumentar o número de entrevistadoras e de ACS e, assim, possivelmente obter um
número maior de participantes. O tempo também foi limitante, mas acreditamos que o
financiamento auxiliaria, visto que implicaria em mais pessoas no campo, no mesmo tempo,
trabalhando com um número maior de participantes.
Como recomendação para pesquisas futuras, realizar ECR com maior duração do
acompanhamento e do tempo para recrutamento de participantes; incluir outras
mulheres/famílias, como adolescentes e usuárias de planos de saúde, e com o aconselhamento
sendo conduzido por outros profissionais da saúde ou leigos, na comunidade, nos serviços de
saúde e nas instituições de ensino; desenvolver pesquisas qualitativas, que aprofundem as
questões do aconselhamento em amamentação, para complementar os resultados dos estudos
quantitativos e aprofundar aspectos que o método [quantitativo] não consegue extrapolar.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este estudo fornece evidências da importância do apoio à amamentação em casa, em
todo o período gravídico-puerperal. Que esse apoio seja oferecido pelos profissionais da
unidade de saúde que estão próximos a essas pessoas aproveitando seu acesso nos domicílios
ou a presença na unidade.
Identificou-se um grande potencial para o trabalho do ACS quando incentivado e
monitorado, pensando-se em uma estratégia programada de atuação na promoção do AM e do
AME na atenção básica. Observou-se que muitos profissionais ainda mantêm orientações com
base em informações desatualizadas, reforçando práticas do senso comum ou abordagens
menos acolhedoras. Por isso, há necessidade de cursos periódicos de atualização em AM
utilizando metodologias participativas para profissionais que atuam na atenção básica ou em
qualquer outro serviço de saúde que eles tenham contato com mulheres/famílias no período
gravídico-puerperal. Os profissionais precisam estar atualizados e preparados para realizar
abordagens utilizando o aconselhamento, que mostrou efetividade no aumento da duração do
AME. Esse atendimento às mulheres e suas famílias pode acontecer nos momentos que
procuram o serviço, bem como visitas agendadas de aconselhamento domiciliar.
Para que os resultados deste estudo sejam mais acessíveis aos gestores e profissionais
envolvidos, um relatório será elaborado e enviado à Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá
e Secretaria Estadual de Saúde de Mato Grosso. Pretende-se, também, divulgar tais resultados
por meio de banners informativos nas unidades de saúde, em especial nas que participaram do
estudo, para que as mulheres/famílias usuárias do serviço possam acessar mais facilmente o
conteúdo da pesquisa.
Outro aspecto relevante a ser considerado está no investimento em cursos para
acadêmicos da área da saúde durante a graduação, procurando reforçar a abordagem do
aleitamento materno que hoje acaba sendo superficial, com informações formatadas e
generalizadas. Por isso, a abordagem utilizando o aconselhamento poderia favorecer o
aprendizado desses alunos [futuros profissionais] e sensibilizá-los a uma atenção voltada às
necessidades das mulheres e suas famílias nas questões do aleitamento materno.
São múltiplos fatores que levam à interrupção do AME e ao desmame precoce. Assim
sendo, no contexto da comunidade e dos serviços de saúde, o apoio dos familiares e
profissionais precisa estar integrado para que a mulher se sinta acolhida em suas demandas e
protegida em suas escolhas, contribuindo para a manutenção do AME até o sexto mês e do AM
por dois anos ou mais, além de contribuir para a alimentação complementar adequada.
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APÊNDICES
APÊNDICE A – Instrumento para triagem das participantes no estudo de acordo com
os critérios de inclusão e exclusão

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM – DOUTORADO EM ENFERMAGEM

Pesquisa “Aconselhamento em amamentação no domicílio: ensaio clínico randomizado
controlado”

Instrumento para identificação das participantes no estudo
Código da participante: ______________________
Data da entrevista: ____/____/______
Entrevistadora: _________________________

Identificação da participante:
ESF: __________________________
Nome completo da participante: ______________________________________
Telefone para contato:
Celular: ___________________
Fixo: _____________________
Endereço da participante: ________________________________________________
Data Provável do Parto: ____/___/______

Idade Gestacional: ______semanas e _____dias
Para preencher a Idade Gestacional (IG) e as questões 1, 2, 3 e 4 utilizar as informações da
caderneta da gestante.
1. Data da última menstruação: ____/_____/_______ ( ) Não sabe/Não lembra [registrar o
primeiro dia da última menstruação]
2. Data do primeiro exame de ultrassonografia: ____/_____/______ ( )Não fez
Se não fez, encerre.
3. Idade gestacional no dia desse primeiro exame de ultrassonografia: ___sem/____dias
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GESTANTE
Critérios de inclusão

Critérios de exclusão

□ A partir de 35 semanas de gestação.

□ Planos de doação da criança.

□ Que tenha a intenção de amamentar.

□ Déficits de linguagem e cognitivos que
possam interferir na capacidade de dar
consentimento e no entendimento do estudo;
deficiência auditiva.

□ Que aceite participar da pesquisa no prénatal e posteriormente no puerpério.
□ Gestação de feto único.

□ Quadros clínicos importantes nos quais a
amamentação seja contraindicada (algumas
infecções bacterianas, parasitárias ou virais
podem contraindicar ou necessitar suspensão
temporária da amamentação).
□ Uso de substâncias entorpecentes ilícitas.
□ Malformações mamilares e problemas
mamários que possam contraindicar ou
complicar a amamentação (extração de mama,
mamilo invertido etc.).
□ Abortamento; Óbito fetal.

PUÉRPERA E RECÉM-NASCIDO
(continuidade como participantes do estudo)
Critérios de exclusão
□ Mudança de residência da área de abrangência da USF a qual pertencia na gestação.
□ Parto fora do período estipulado para o estudo (01 de fevereiro a 30 de abril de 2019).
□ Parto e/ou pós-parto com intercorrências obstétricas importantes que dificultem a
amamentação (hemorragia grave etc.).
□ Malformações ou doenças congênitas do RN que possam contraindicar ou complicar a
amamentação (galactosemia, fenilcetonúria etc.).
□ RN enviado à Unidade de Cuidado Intermediário Neonatal, Unidade de Terapia Intensiva
Neonatal ou equivalente.
□ Parto ocorrido com Idade Gestacional (IG) menor que 37 semanas.
□ Recém-nascido (RN) com peso de nascimento inferior a 2.500g.
□ Natimorto;
□ Óbito infantil ou materno no decorrer da pesquisa.
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participantes do
Grupo de Intervenção

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM – DOUTORADO EM ENFERMAGEM

Pesquisa “Aconselhamento em Aleitamento Materno no domicílio: o impacto na
amamentação exclusiva”

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Obrigatório para Pesquisas Científicas em Seres Humanos- Resolução no 466 de 12/12/12CNS)

Convidamos você a participar voluntariamente da pesquisa sobre a alimentação nos
primeiros 120 dias de vida da criança, sob a responsabilidade da pesquisadora Eveline do Amor
Divino da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso. O objetivo é
conhecer como acontece a alimentação em casa nos primeiros 120 dias de vida da criança.
Para isso, convidamos você para participar desse trabalho, começando com uma
entrevista. Faremos perguntas sobre suas características socioeconômicas e demográficas
(como idade, características pessoais e econômicas), e sobre sua história reprodutiva e
experiência com aleitamento materno (anterior e atual). Você não será obrigada a responder
questões que não se sentir à vontade para responder.
Após o parto você receberá em sua casa, aproximadamente, 8 visitas de
aconselhamento em amamentação e 7 visitas para entrevista de acompanhamento.
Para participar deste estudo, você não terá que arcar com nenhum custo, nem receberá
qualquer ajuda financeira. Por meio do aconselhamento você receberá informações e apoio para
o início e manutenção da amamentação. Caso surjam complicações ocasionadas pela realização
da técnica inadequada da amamentação, que as aconselhadoras não puderem resolver, você será
encaminhada para atendimento na USF da sua área de abrangência. Considerando o desconforto
mínimo para responder os questionários e receber as aconselhadoras em casa, respeitaremos os
limites colocados por você. Os resultados deste estudo serão divulgados em congressos e em

155

revistas científicas, sendo que essas informações utilizadas para publicação não permitirão que
seja identificada.
O seu nome não será revelado. Todas as informações colhidas serão sigilosas. Caso
tenha qualquer dúvida sobre a pesquisa, esteja à vontade para me perguntar ou entrar em contato
com a Coordenação do Projeto. Você pode se recusar a participar da pesquisa inteira ou retirar
seu consentimento a qualquer tempo, sem quaisquer prejuízos. Caso aceite participar, você
deverá assinar este consentimento em duas vias: uma ficará com você e a outra com a
pesquisadora.
Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, entre em contato com:
Coordenadora do Projeto: Eveline Do Amor Divino
Telefone: (65) 99987-2300
E-mail: projetoamcuiaba@gmail.com

Ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa - CEP Saúde, da Universidade
Federal de Mato Grosso. Telefone: (65) 3615-8254. Endereço: Avenida Fernando Corrêa da
Costa, nº 2.376, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT. CEP: 78.060-900.

Considerando os dados acima, CONFIRMO estar sendo informado por escrito e verbalmente
dos objetivos desta pesquisa.
Em caso de foto e/ou vídeo ( ) AUTORIZO

( ) NÃO AUTORIZO a publicação.

Eu _______________________________________________________declaro que entendi os
objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar.
Assinatura da participante ______________________________________________

Se não souber assinar o nome, marque com X
Local e data: _________________________________________
Assinatura da entrevistadora ____________________________________________
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APÊNDICE C – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para participantes do
Grupo Controle

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM – DOUTORADO EM ENFERMAGEM

Pesquisa “Aconselhamento em Aleitamento Materno no domicílio: o impacto na
amamentação exclusiva”

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Obrigatório para Pesquisas Científicas em Seres Humanos- Resolução no 466 de 12/12/12CNS)

Convidamos você a participar voluntariamente da pesquisa sobre a alimentação nos
primeiros 120 dias de vida da criança, sob a responsabilidade da pesquisadora Eveline do Amor
Divino da Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso. O objetivo é
conhecer como acontece a alimentação em casa nos primeiros 120 dias de vida da criança.
Para isso, convidamos você para participar desse trabalho, começando com uma
entrevista. Faremos perguntas sobre suas características socioeconômicas e demográficas
(como idade, características pessoais e econômicas), e sobre sua história reprodutiva e
experiência com aleitamento materno (anterior e atual). Você não será obrigada a responder
questões que não se sentir à vontade para responder.
Após o parto você receberá 7 visitas em sua casa para entrevista de
acompanhamento da alimentação da criança.
Para participar deste estudo, você não terá que arcar com nenhum custo, nem receberá
qualquer ajuda financeira. Não há riscos relacionados a participação na pesquisa, apenas
desconforto mínimo para responder os questionários e receber as entrevistadoras no domicílio.
Mesmo que não tenha benefícios diretos para você, os resultados da pesquisa poderão auxiliar
os profissionais de saúde a melhorar a atenção prestada ao aleitamento materno, contribuindo
com a comunidade. Esses resultados serão divulgados em congressos e em revistas científicas,
sendo que essas informações utilizadas para publicação não permitirão que seja identificada.
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O seu nome não será revelado. Todas as informações colhidas serão sigilosas. Caso
tenha qualquer dúvida sobre a pesquisa, esteja à vontade para me perguntar ou entrar em contato
com a Coordenação do Projeto. Você pode se recusar a participar da pesquisa inteira ou retirar
seu consentimento a qualquer tempo, sem quaisquer prejuízos. Caso aceite participar, você
deverá assinar este consentimento em duas vias: uma ficará com você e a outra com a
pesquisadora.
Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, entre em contato com:
Coordenadora do Projeto: Eveline Do Amor Divino
Telefone: (65) 99987-2300
E-mail: projetoamcuiaba@gmail.com

Ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa - CEP Saúde, da Universidade
Federal de Mato Grosso. Telefone: (65) 3615-8254. Endereço: Avenida Fernando Corrêa da
Costa, nº 2.376, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT. CEP: 78.060-900.

Considerando os dados acima, CONFIRMO estar sendo informado por escrito e verbalmente
dos objetivos desta pesquisa.
Em caso de foto e/ou vídeo ( ) AUTORIZO ( ) NÃO AUTORIZO a publicação.

Eu _______________________________________________________declaro que entendi os
objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar.
Assinatura da participante ______________________________________________

Se não souber assinar o nome, marque com X
Local e data: _________________________________________
Assinatura da entrevistadora ____________________________________________
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APÊNDICE D – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para as Aconselhadoras

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM – DOUTORADO EM ENFERMAGEM

Pesquisa “Aconselhamento em aleitamento materno no domicílio: o impacto na
amamentação exclusiva”

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
(Obrigatório para Pesquisas Científicas em Seres Humanos- Resolução no 466 de 12/12/12CNS)

Convidamos

você

a

participar

voluntariamente

da

pesquisa

intitulada

“Aconselhamento em aleitamento materno no domicílio: o impacto na amamentação
exclusiva”, sob a responsabilidade da pesquisadora Eveline do Amor Divino da Faculdade de
Enfermagem da Universidade Federal de Mato Grosso. A pesquisa tem como objetivo avaliar
a efetividade do aconselhamento em aleitamento materno na amamentação exclusiva nos
primeiros 120 dias de vida da criança, no domicílio de mulheres usuárias da Estratégia de Saúde
da Família.
Para isso, convidamos você para participar do Curso Básico em Aleitamento Materno:
aconselhamento e manejo, com duração de 24 horas. É uma adaptação do curso proposto pela
Organização Mundial da Saúde e UNICEF intitulado “Aconselhamento em Alimentação de
Lactentes e Crianças de Primeira Infância: um curso integrado”.
O projeto foi aceito pela Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá, assim como pela
Diretoria de Atenção Básica. Participando do curso você receberá informações atualizadas e
baseadas em evidências científicas sobre aleitamento materno, contribuindo com a sua
qualificação profissional. Além disso, a sua participação poderá contribuir para melhorar o
curso proposto e avaliar seu impacto na prática dos trabalhadores da Estratégia Saúde da
Família e a efetividade na comunidade.
Como participante do projeto espera-se que você:
- participe do curso integralmente, de acordo com o cronograma previamente agendado;
- responda ao teste de conhecimentos sobre amamentação, anterior e posterior ao curso;
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- após a finalização e aprovação no Curso atue como aconselhadora em aleitamento
materno no domicílio de acordo com o cronograma fornecido pela pesquisadora;
- colabore no sentido de facilitar nosso contato com as mulheres e suas respectivas
famílias participantes do estudo, para realização da intervenção e das entrevistas.
Para participar deste estudo, você não receberá qualquer vantagem financeira. Não há
riscos relacionados a participação na pesquisa, apenas desconforto mínimo para se deslocar até
o local do curso que será fora da unidade de saúde. Os resultados serão divulgados em
congressos e em revistas científicas, sendo que essas informações utilizadas para publicação
não permitirão que seja identificado. O seu nome não será revelado. Todas as informações
colhidas serão sigilosas.
Caso tenha qualquer dúvida sobre a pesquisa, esteja à vontade para me perguntar ou
entrar em contato com a Coordenação do Projeto. Você pode se recusar a participar do curso
ou retirar seu consentimento a qualquer tempo, sem quaisquer prejuízos. Caso aceite participar,
você deverá assinar este consentimento em duas vias: uma ficará com você e a outra com a
pesquisadora
Em caso de dúvidas sobre a pesquisa, entre em contato com:
Coordenadora do Projeto: Eveline Do Amor Divino
Telefone: (65) 99987-2300
E-mail: evedad@gmail.com
Ou poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa - CEP Saúde, da Universidade
Federal de Mato Grosso. Telefone: (65) 3615-8254. Endereço: Avenida Fernando Corrêa da
Costa, nº 2.376, Bairro Boa Esperança, Cuiabá-MT. CEP: 78.060-900.

Considerando os dados acima, CONFIRMO estar sendo informado por escrito e verbalmente
dos objetivos desta pesquisa.
Em caso de foto e/ou vídeo ( ) AUTORIZO

( ) NÃO AUTORIZO a publicação.

Eu _______________________________________________________declaro que entendi os
objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e concordo em participar.
Assinatura da participante ______________________________________________

Local e data: _________________________________________
Assinatura da pesquisadora ____________________________________________
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APÊNDICE E - Questionário para as gestantes (QGest)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM – DOUTORADO EM ENFERMAGEM

Pesquisa “Aconselhamento em amamentação no domicílio: ensaio clínico randomizado
controlado”

Questionário para as gestantes
Código da participante: ______________________
Data da entrevista: ____/____/______
Entrevistadora: _________________________

Identificação da participante:
ESF: __________________________
Nome completo da participante: ______________________________________
Telefone para contato:
Celular: ___________________
Fixo: _____________________
Endereço da participante: ________________________________________________
a) Informações socioeconômicas e demográficas
1. Qual sua data de nascimento? ____/____/______ (Dia/Mês/Ano)
2. Qual cor/etnia você se considera?
( ) Branca
( ) Amarela
( ) Preta
( ) Indígena
( ) Parda
3. Qual sua escolaridade?
( ) Não estudou
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo

(
(
(
(

) Ensino Superior Incompleto
) Ensino Superior Completo
) Pós-graduação Incompleta
) Pós-graduação Completa

4. Atualmente você está casada ou em união com alguém?
( ) Não ( ) Sim
Se a resposta for “Não” passe para a pergunta 7
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5. Você mora com o pai da criança? ( ) Não ( ) Sim
6. Qual a escolaridade do(da) seu(sua) companheiro(a)?
( ) Não estudou
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Fundamental Incompleto ( ) Ensino Superior Completo
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Pós-graduação Incompleta
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Pós-graduação Completa
( ) Ensino Médio Completo
( ) Não sabe
7. Onde você nasceu?
Cidade: ____________________________ Estado: ____________________
País:_______________________________________
8. Você trabalha fora de casa? ( ) Não ( ) Sim
Se a resposta for “Não” passe para a pergunta 11.
9. Você trabalha atualmente com carteira de trabalho assinada? ( ) Não ( ) Sim
10. Você pretende voltar a trabalhar quanto tempo depois do parto? __________dias
11. Contando com você, quantas pessoas moram na sua casa? _________
12. Qual a renda mensal familiar em salários mínimos?
( ) menos de 1 salário mínimo
( ) 1 salário mínimo
( ) 2 salários mínimos
( ) 3 salários mínimos
( ) 4 salários mínimos
( ) 5 ou mais salários mínimos
b) Informações relacionadas à experiência anterior em amamentação
Somente para não primíparas
Todas as perguntas são em relação ao último filho
13. Você já teve filhos? ( ) Não ( ) Sim
Se a resposta for “Não” agradecer a participação e encerrar a pesquisa.
14. Você amamentou seu último filho? ( ) Não ( ) Sim
Se a resposta for “Sim” passe para a pergunta 16.
15. Qual foi o motivo para não amamentar?
( ) O bebê não pegou o peito
( ) O leite não desceu
( ) Pouco leite
( ) Leite fraco
( ) A mãe achou que não conseguiria amamentar (não seria capaz)
( ) A mãe não quis amamentar
( ) A mãe precisava voltar ao trabalho/estudo
( ) Inflamação/infecção nas mamas
( ) O bico do peito rachou
( ) O bico do peito reto ou para dentro
( ) Outro problema nas mamas/bico do peito. Qual? __________________
( ) Problema de saúde (ou doença) com a mãe que não foi nas mamas/bico do peito.
Qual?__
( ) Problemas de saúde com a criança. Qual? _____________________
( ) Outro motivo. Qual? _____________________
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Agradecer a participação e encerrar a pesquisa.
16. Quanto tempo você amamentou seu último filho (preencher com o número de dias)?
_________dias.
17. Quando o bebê parou totalmente de receber leite de peito, qual foi o motivo?
( ) O bebê largou o peito
( ) O bebê já estava muito grande
( ) O bebê não precisava mais do leite de peito
( ) Pouco leite
( ) Leite fraco
( ) A mãe não queria mais amamentar
( ) A mãe precisou voltar ao trabalho/estudo
( ) O(a) companheiro(a) pediu
( ) Um profissional de saúde recomendou que parasse
( ) Problemas nas mamas/bico do peito. Qual? ___________
( ) Problemas de saúde (ou doença) com a mãe que não foi nas mamas/bico do peito.
Qual?
( ) Problemas de saúde com a criança
( ) Outro motivo. Qual? ___________________
18. Seu bebê usou chupeta antes dos 6 meses de idade? ( ) Não ( ) Sim
19. Seu bebê usou mamadeira ou chuquinha antes dos 6 meses de idade?
( ) Não ( ) Sim
20. Como você se sentiu com a experiência de amamentar o seu último filho?
( ) Muito Insatisfeita
( ) Satisfeita
( ) Insatisfeita
( ) Muito satisfeita
( ) Indiferente/Não sabe
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APÊNDICE F - Questionário para as puérperas (QPuer)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM – DOUTORADO EM ENFERMAGEM

Pesquisa “Aconselhamento em amamentação no domicílio: ensaio clínico randomizado
controlado”

Questionário para as puérperas
Código da participante: ______________________
Data da entrevista: ____/____/______
Entrevistadora: _________________________
Data do parto: ____/____/______
Identificação da participante:
ESF: __________________________
Nome completo da participante: ______________________________________
Telefone para contato:
Celular: ___________________
Fixo: _____________________
Endereço da participante: ________________________________________________

a) Informações do acompanhamento pré-natal
As informações das perguntas 1 e 2 devem ser preenchidas de acordo com a caderneta da
gestante.
1. Idade gestacional na primeira consulta de pré-natal no posto de saúde: _____semanas e
_____ dias
2. Número total de consultas no acompanhamento pré-natal: ________
3. Quantas vezes você participou de um grupo de gestantes?
( ) Nenhuma
( ) Outros. Quantas vezes? ________
Se a resposta for “Nenhuma” passe para a pergunta 5.
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4. Em algum encontro do grupo de gestantes que você participou foi conversado sobre
amamentação? ( ) Não ( ) Sim
5. Algum profissional que consultou você durante o pré-natal conversou sobre amamentação?
( ) Não ( ) Sim
6. Durante a gravidez, com quem ou onde você buscou informação sobre a amamentação?
( ) Não buscou
( ) Com a(o) enfermeira(o)
( ) Amigas/vizinhas
( ) Na internet
( ) Com a sua mãe
( ) Outro. Qual? ______________________
( ) Com o(a) médico(a)

b) Informações relacionadas ao estilo de vida
7. Nos últimos 30 dias, em quantos dias você tomou pelo menos um copo ou uma dose de
bebida alcoólica (uma dose equivale a uma lata de cerveja ou uma taça de vinho ou uma
dose de cachaça ou vodca ou uísque, etc.)?
( ) Não toma bebida alcoólica
( ) Toma bebida alcoólica, mas não tomou nos últimos 30 dias
( ) Um ou dois dias nos últimos 30 dias
( ) Três a cinco dias nos últimos 30 dias
( ) Seis a nove dias nos últimos 30 dias
( ) 10 a 19 dias nos últimos 30 dias
( ) 20 a 29 dias nos últimos 30 dias
( ) Todos os dias nos últimos 30 dias
8. Nos últimos 30 dias, em quantos dias você fumou cigarro ou outros produtos de tabaco
(cigarro de palha, charuto, cachimbo, cigarrilha, narguilé, rapé, etc.)?
( ) Não usa cigarro ou outros produtos de tabaco
( ) Usa, mas não usou nos últimos 30 dias
( ) Um ou dois dias nos últimos 30 dias
( ) Três a cinco dias nos últimos 30 dias
( ) Seis a nove dias nos últimos 30 dias
( ) 10 a 19 dias nos últimos 30 dias
( ) 20 a 29 dias nos últimos 30 dias
( ) Todos os dias nos últimos 30 dias
c) Informações obstétricas
9. Quantas vezes você já ficou grávida? _____________ [contar com essa última gravidez]
10. Você já teve algum aborto? ( ) Não ( ) Sim
Se a resposta for “Não” passe para a pergunta 12.
11. Quantos abortos? __________
12. Quantos partos você já teve? ____________
13. Quantos filhos vivos você tem? __________
14. Seu último parto foi: ( ) Normal ( ) Cesariana
15. Qual o sexo do bebê nascido nesse último parto? ( ) Masculino ( ) Feminino
d) Informações do parto
16. Onde foi esse seu último parto? ( ) Hospital ( ) Em casa ( ) Outro. Qual? ___________
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Se a resposta for “Hospital” responda as perguntas 17, 18 e 19. Caso contrário, agradeça e
encerre a entrevista.
17. Qual foi o hospital do parto?
( ) Hospital Santa Helena ( ) Hospital Geral Universitário-HGU ( ) Hospital Júlio Müller
( ) Femina – Hospital Infantil e Maternidade ( ) Hospital São Mateus ( ) Hospital Jardim
Cuiabá ( ) Outro
18. O seu bebê mamou no seu peito na sala de parto? ( ) Não ( ) Sim
19. O seu bebê ficou junto com você no quarto enquanto esteve no hospital?
( ) Não ( ) Sim
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APÊNDICE G - Questionário para acompanhamento no domicílio (QAcomp)

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM – DOUTORADO EM ENFERMAGEM

Pesquisa “Aconselhamento em amamentação no domicílio: ensaio clínico randomizado
controlado”

Acompanhamento no domicílio

Entrevista: ( ) 15-20 dias ( ) 30-35 dias ( ) 45-50 dias ( ) 60-65 dias ( ) 90-95 dias ( )
120-125 dias
Código da participante: ______________________
Data da entrevista: ____/____/______
Entrevistadora: _________________________

Identificação da participante:
ESF: __________________________
Nome completo da participante: ______________________________________
Telefone para contato:
Celular: ___________________
Fixo: _____________________
Endereço da participante: ________________________________________________

ATENÇÃO: este questionário deve ser respondido pela mãe da criança. Somente em caso
de extrema impossibilidade da mãe é que pode ser respondido pelo cuidador da criança
no domicílio.
a) Informações relacionadas à saúde materna e infantil

1. Desde a última entrevista que fizemos (há mais ou menos 15 dias) você precisou de algum
atendimento de saúde para o seu bebê? ( ) Não ( ) Sim
ATENDIMENTO DE ROTINA NÃO CONTA (revisão, vacina, etc).
Se a resposta for “Não” passe para a pergunta 5.
2. Nesse atendimento o bebê recebeu remédio para alguma destas doenças?
( ) Problemas no intestino
( ) Problemas na pele
( ) Problemas no estômago
( ) Alergia
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( ) Problemas no ouvido
( ) Cólicas
( ) Problemas no nariz ou na garganta ( ) Outra. Qual? ______________
( ) Problemas no pulmão
3. Por causa desse problema de saúde o bebê precisou ficar internado por mais de 1 dia?
( ) Não ( ) Sim
4. O problema de saúde foi resolvido? ( ) Não ( ) Sim
5. Desde a última entrevista que fizemos (há mais ou menos 15 dias) você parou de
amamentar o bebê alguma vez?
( ) Não ( ) Sim
Se a resposta for “Não” passe para a pergunta 10.
6. Por qual motivo parou de amamentar?
( ) Empedrou o leite
( ) Dor nas mamas
( ) Mamas bem duras (inchadas), com dor e avermelhadas
( ) Inflamação/infecção nas mamas
( ) Bico do peito rachou
( ) O bico do peito é reto ou para dentro
( ) O leite não desceu
( ) O bebê não pegou o peito
( ) Pouco leite
( ) Leite fraco
( ) O bebê não quer mamar (rejeita a mama)
( ) Um profissional de saúde recomendou que parasse
( ) O(a) companheiro(a) pediu
( ) A mãe achou que não conseguiria amamentar (não seria capaz)
( ) A mãe não quis amamentar
( ) A mãe precisou voltar ao trabalho/estudo
( ) Outro problema nas mamas/bico do peito. Qual? ______________________
( ) Outro problema de saúde (ou doença) com a mãe que não foi nas mamas/bico do peito.
Qual?____
( ) Problemas de saúde com a criança. Qual? _________________
( ) Outro motivo. Qual? _________________________
7. Você voltou a amamentar? ( ) Não ( ) Sim
Se a resposta for “Não” passe para a pergunta 10.
8. Você precisou da ajuda de um profissional da saúde para voltar a amamentar?
( ) Não ( ) Sim
Se a resposta for “Não” passe para a pergunta 10.
9. De qual lugar é o profissional que ajudou você voltar a amamentar?
( ) Do posto de saúde perto de você
( ) Do posto de saúde longe de você
( ) Do banco de leite
( ) Do hospital. Qual hospital? _____________
( ) Outro. Qual? ______________
10. Desde a última entrevista que fizemos você teve algum problema (ou doença) que deixou
a amamentação difícil?
( ) Não ( ) Sim
Se a resposta for “Não” passe para a pergunta 19.
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11. Qual(Quais) destes problemas você teve? (até 3 respostas)
( ) Empedrou o leite
( ) Dor nas mamas
( ) Mamas bem duras (inchadas), com dor e avermelhadas
( ) Inflamação/infecção nas mamas
( ) Bico do peito rachou
( ) O bico do peito é reto ou para dentro
( ) Pouco leite
( ) Leite fraco
( ) Outro problema nas mamas. Qual? ______________________
( ) Outro problema de saúde (ou doença) que não foi nas mamas. Qual?__________
12. Qual(Quais) problema(s) foi(foram) resolvido(s)?
( ) Leite empedrado
( ) Dor nas mamas
( ) Mamas bem duras (inchadas), com dor e avermelhadas
( ) Febre, mamas um pouco duras (inchadas), avermelhadas, com dor e quentes
( ) Rachadura do bico do peito
( ) O bico do peito reto ou para dentro que não atrapalha mais a amamentação
( ) Pouco leite
( ) Leite fraco
( ) O outro problema nas mamas
( ) O outro problema de saúde (ou doença) que não foi nas mamas
( ) Nenhum dos problemas que tinha
13. Onde o(s) problema(s) foi(foram) resolvido(s)?
( ) Posto de saúde perto de você
( ) Posto de saúde longe de você
( ) Policlínica
( ) Banco de leite
( ) Hospital. Qual hospital?
( ) Outro. Qual?
( ) Não se aplica
14. Quando teve o(s) problema(s), você parou de amamentar? ( )Não ( )Sim
Se a resposta for “Não” passe para a pergunta 19.
15. Por que você parou de amamentar?
( ) Por causa do(s) problema(s) (ou doença)
( ) Por causa da dor
( ) Por causa do remédio
( ) Por orientação médica
( ) Outro motivo. Qual? ________________
16. Você voltou a amamentar? ( ) Não ( ) Sim
Se a resposta for “Não” passe para a pergunta 19.
17. Você precisou da ajuda de um profissional da saúde para voltar a amamentar?
( ) Não ( ) Sim
Se a resposta for “Não” passe para a pergunta 19.
18. De qual lugar é o profissional que ajudou você voltar a amamentar?
( ) Do posto de saúde perto de você
( ) Do posto de saúde longe de você
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( ) Do banco de leite
( ) Do hospital. Qual hospital?
( ) Outro. Qual?
ATENÇÃO: a pergunta 19 somente deverá ser feita para as mulheres com 30 dias ou
mais de pós-parto
19. Você está menstruando? ( ) Não ( ) Sim ( )Não sei
20. Qual método anticoncepcional você está usando?
( ) Nenhum método
( ) DIU com hormônio
( ) Camisinha masculina
( ) DIU de cobre sem hormônio
( ) Pílula para mulher que está amamentando ( ) Tabelinha
( ) Pílula normal
( ) Coito interrompido
( ) Pílula do dia seguinte
( ) LAM
( ) Injeção a cada mês
( ) Outro. Qual? ______________
( ) Injeção a cada 3 meses

b) Informações relacionadas à rede de apoio
21. De quem você está recebendo ajuda para os afazeres da casa?
( ) Não está recebendo ajuda
( ) Irmã do pai do bebê
( ) Pai do bebê
( ) Irmã/irmão mais velho do bebê
( ) Avó do bebê, mãe da mãe
( ) Amiga
( ) Avó do bebê, mãe do pai
( ) Vizinha
( ) Sua irmã (irmã da mãe)
( ) Outra pessoa. Qual? _______________
22. Quem é a pessoa que mais cuida do bebê?
( ) Você, a mãe do bebê
( ) A avó do bebê, mãe do pai
( ) O pai do bebê
( ) A vizinha
( ) A avó do bebê, mãe da mãe
( ) Outra pessoa. Qual? _________________
c) Informações relacionadas à alimentação infantil*
Todas as informações das perguntas 23.1 a 23.10 devem ser respondidas considerando
as últimas 24 horas.
23. Quais alimentos a criança tomou ou comeu desde ontem (de manhã) até hoje (de manhã)?
Eu vou falar o nome de cada alimento e você me responde SIM ou NÃO.
23.1 Tomou leite de peito? ( ) Não ( ) Sim ( ) Não sabe
Se a resposta for “Não” ou “Não sabe” passe para a pergunta 23.3
23.2 Quantas vezes tomou leite de peito? ____________
( ) Todas as vezes que a criança quis
( ) Não sabe
23.3 Tomou água? ( ) Não ( ) Sim ( ) Não sabe
23.4 Tomou chá? ( ) Não ( ) Sim ( )Não sabe
23.5 Tomou outro leite? ( ) Não ( ) Sim ( ) Não sabe
Se a resposta for “Não” passe para a pergunta 23.7
23.6 A criança recebeu esse outro leite:
( ) Só durante o dia ( ) De dia e de noite
( ) Só à noite
( ) Não sabe
23.7 Tomou suco e/ou refrigerante? ( ) Não ( ) Sim ( ) Não sabe
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23.8 Tomou ou comeu qualquer outro alimento (que não foi citado antes) além do
leite de peito?
( ) Não ( ) Sim ( ) Não sabe
23.9 Usou mamadeira ou chuquinha? ( ) Não ( ) Sim ( ) Não sabe
23.10 Usou chupeta? ( ) Não ( ) Sim ( ) Não sabe
ATENÇÃO: as perguntas 24 e 25 somente deverão ser feitas para as mulheres que
responderam “Sim” para qualquer uma das perguntas entre 23.3 e 23.8
24. Qual a idade do bebê quando começou a receber líquido/comida? __________dias
( ) Não sabe
25. Qual foi o motivo para começar a dar ao bebê líquido/comida? ____________________
ATENÇÃO: a pergunta 26 somente deverá ser feita para as mulheres na última visita de
entrevista (ou seja, quando ocorrer o desmame – a mãe não der mais peito)

26. Como você se sentiu com a experiência de amamentar o seu filho?
( ) Muito Insatisfeita
( ) Satisfeita
( ) Insatisfeita
( ) Muito satisfeita
( ) Indiferente/Não sabe
*As questões 23.1 a 23.10 foram extraídas do questionário aplicado na II Pesquisa de
prevalência de aleitamento materno nas capitais brasileiras e Distrito Federal (BRASIL,
2009a).
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APÊNDICE H - Pré-teste e pós-teste para o curso de aconselhador

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM – DOUTORADO EM ENFERMAGEM
CURSO BÁSICO DE ALEITAMENTO MATERNO: ACONSELHAMENTO E
MANEJO
Pré e pós-teste
Identificação
1. Nome:______________________________________
Questões
Para cada uma das perguntas, assinale somente uma alternativa.
1) Aleitamento Materno Exclusivo é:
a) O bebê receber somente leite materno ou leite humano.
b) O bebê receber leite materno ou leite humano, água, medicamentos e suplementos vitamínicos
necessários.
c) O bebê receber leite materno ou leite humano, líquidos, medicamentos e suplementos vitamínicos
necessários.
d) O bebê receber somente leite materno ou leite humano, medicamentos e suplementos vitamínicos
necessários.
2) O colostro é o primeiro leite produzido. Nele encontramos várias propriedades, exceto (assinale a
incorreta):
a) Anticorpos – para proteger o bebê de infecções e alergias.
b) Fatores de crescimento – ajudar no amadurecimento do intestino do bebê.
c) Laxativo – limpa o mecônio, mas pode dar icterícia.
d) Vitamina A – prevenir doença nos olhos.
3) Entre as vantagens da amamentação estão, exceto (assinale a incorreta):
a) A mãe pode evitar uma nova gravidez enquanto está amamentando.
b) Reduzir a chance de câncer de mama na mãe, embora possa aumentar a chance de câncer de
ovário.
c) Ter um custo menor que o aleitamento artificial.
d) Melhorar a inteligência em crianças amamentadas.
4) O leite materno (assinale a incorreta):
a) Muda ao longo do tempo e também durante a mamada para atender as necessidades do bebê.
b) Tem menos proteína que o leite animal, mais fácil de digerir e não sobrecarrega os rins do bebê.
c) Pequena quantidade de ferro, mas que é bem absorvida.
d) Tem menos água e lactose que o leite animal.
5) A função dos hormônios ocitocina e prolactina na amamentação é:
a) Prolactina – ejetar o leite; Ocitocina – produzir leite.
b) A ocitocina e a prolactina servem para estocar leite nas mamas.
c) Ocitocina – ejetar o leite; Prolactina – produzir leite.
d) A ocitocina e a prolactina servem para manter as mamas vazias.
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6) Para uma mamada ser eficaz é importante que:
a) A mãe fique sentada, o bebê com a cabeça elevada e nunca deitado.
b) A boca do bebê esteja bem aberta, lábio inferior virado para fora, seu queixo encostado na mama e
a bochecha redonda.
c) A boca do bebê esteja pegando o mamilo, lábio inferior virado para dentro, com a bochecha
fazendo pressão negativa (cova).
d) O bebê mame 15 minutos em cada mama.
7) Para colher uma história alimentar de uma criança de 0 a 6 meses, o profissional deve:
a) Ter uma lista de regras e normas sobre alimentação para entregar a todas as mães.
b) Perguntar tudo o que está no Formulário para História Alimentar e insistir até obter todas as
respostas.
c) Perguntar tudo sobre a criança. Informações sobre a mãe não precisam ser perguntadas neste
momento.
d) Pedir para a mãe contar sobre si mesma e sobre o bebê do seu jeito, deixando-a dizer primeiro o
que ela acha que é importante.
8) Ao orientar uma mãe sobre alimentação de seu filho, o profissional deve:
a) Falar sempre sobre todos os benefícios de uma alimentação saudável.
b) Corrigir uma ideia errada imediatamente.
c) Usar termos técnicos para que ela confie nas suas orientações.
d) Elogiar aquilo que ela está fazendo de certo.
9) Assinale o que aumenta a autoconfiança da mãe:
a) Aceitar aquilo que a mãe pensa e sente.
b) Falar para a mãe aquilo que ela deve fazer.
c) Dizer à mãe que ela deve se sentir mais autoconfiante.
d) Melhorar as condições socioeconômicas da mãe.
10) Aconselhamento é:
a) Dar bons conselhos à mãe para que ela consiga amamentar.
b) Uma forma de trabalhar com as pessoas na qual você entende como elas se sentem e as ajuda a
decidir o que fazer.
c) Uma abordagem específica utilizada em consultas de amamentação.
d) Uma forma de trabalhar com as pessoas na qual você entende como elas se sentem e consegue,
dessa forma, convencê-las a amamenta.
11) São habilidades de escutar e compreender:
a) Dar preferência a perguntas mais fechadas para obter respostas mais claras.
b) Manifestar claramente seu julgamento em relação às práticas da mãe.
c) Devolver com suas palavras o que a mãe diz, mostrando que está atenta.
d) Evitar toda forma de comunicação não verbal.
12) Ao auxiliar a mãe a colocar o bebê ao seio, deve-se:
a) Mudar a posição do bebê sempre que não corresponder a recomendada.
b) Observar a mãe amamentando antes de ajudar.
c) Assumir o “comando” da situação fazendo por ela.
d) Evitar usar o próprio corpo (do profissional) para demostrar o que quer dizer.
13) Sinais confiáveis de que o bebê está recebendo leite suficiente:
a) Mamadas longas.
b) Ganho de peso aproximado de 500g/mês, urina 6 vezes ou mais no dia e de coloração clara.
c) Ganho de peso inferior a 500g/mês, urina presente, coloração amarelo ouro.
d) Ganho de peso de, pelo menos, 1000g/mês, urina 4 vezes ao dia, evacuação (fezes) frequente.
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14) A ordenha do leite é indicada:
a) Para aliviar o ingurgitamento e ajudar o bebê a melhorar a pega em uma mama cheia.
b) Somente para doação.
c) Somente para oferecer leite ao bebê quando a mãe não estiver por perto.
d) Somente para alimentar o bebê que está internado.
15) Comparando a alimentação com o copinho e a alimentação com mamadeira, é incorreto afirmar
que:
a) A mamadeira interfere na sucção ao seio.
b) A alimentação com mamadeira traz maior risco de diarreia pela facilidade de crescimento de
bactérias.
c) O copinho interfere na sucção ao seio
d) O copinho é mais fácil de limpar do que a mamadeira.
16) Considerando os problemas da amamentação relacionados às mamas, é incorreto afirmar que:
a) Mulheres com mamas pequenas raramente conseguem amamentar até o 6º mês.
b) No caso das mamas cheias, há um bom fluxo de leite, ao contrário das mamas ingurgitadas.
c) A mastite pode ser consequência de uma sucção ineficaz.
d) O tratamento pré-natal (puxar o mamilo, aspirar com seringa) não tem resultado para mamilos
planos e invertidos.
17) Para tratar o ingurgitamento mamário (mamas endurecidas pelo acúmulo de leite) é
recomendado:
a) Realizar compressas mornas de hora em hora na mama, massagear e colocar o bebê para mamar.
b) Realizar compressas frias de hora em hora na mama, massagear e colocar o bebê para mamar.
c) Alternar compressas mornas e frias de hora em hora na mama, massagear, ordenhar o leite e
desprezar o leite imediatamente na pia.
d) Realizar massagem firme nas mamas começando no mamilo e indo em direção à base da mama, de
forma circular, ordenhar e colocar o bebê para mamar.
18) Em relação as técnicas de relactação e translactação, é correto afirmar que:
a) São técnicas utilizadas para estimular a produção leite junto com a sucção do bebê.
b) São técnicas em que o bebê é colocado para mamar em posição invertida.
c) São técnicas que não ajudam o bebê a ganhar peso.
d) Não podem ser utilizadas com bebês prematuros.
19) Os alimentos complementares devem ser introduzidos:
a) A partir do terceiro mês de idade, com introdução de suco de fruta e água em regiões de clima
quente.
b) A partir do quarto mês de idade, pois muitas mães voltam a trabalhar.
c) A partir dos seis meses de idade. Até essa idade o leite materno supre todas as necessidades do
bebê.
d) A partir de um ano de idade, porque a criança já tem dente.
20) Sobre a introdução de alimentos complementares, assinale a incorreta:
a) Deve ser lenta e gradual, priorizando as frutas e hortaliças produzidas regionalmente.
b) A criança tende a rejeitar as primeiras ofertas de alimentos, pois tudo é novo, a consistência, o
sabor, a textura dos alimentos.
c) Deve substituir a amamentação, para que a criança se acostume com os novos alimentos.
d) Os novos alimentos devem complementar a amamentação e não a substituir.
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APÊNDICE I – Tabela de distribuição de frequência da duração do aleitamento
materno, por tipo
Na Tabela 1 é apresentada a distribuição de frequência da duração do aleitamento, por tipo, e
categorizada (0 a 14 dias, 15 a 29 dias, 30 a 59 dias, 60 a 89 dias, 90 a 119 dias e 120 dias),
conforme os grupos. Para comparação das proporções foi utilizado o teste qui-quadrado de
tendência e não foi observada diferença significativa.
Tabela 1 – Distribuição de frequência da duração do aleitamento por tipo. Cuiabá, MT, Brasil,
2019

Qualquer tipo de Aleitamento

0 a 14
15 a 29
30 a 59
60 a 89
90 a 119
120

Controle
n
%
0
0,0
0
0,0
2
14,3
1
7,1
0
0,0
11
78,6

Aleitamento Materno Exclusivo

0 a 14
15 a 29
30 a 59
60 a 89
90 a 119
120

1
4
3
2
2
2

7,1
28,6
21,4
14,3
14,3
14,3

3
3
6
2
6
6

11,5
11,5
23,1
7,7
23,1
23,1

0,395

Aleitamento Materno Predominante

0 a 14
15 a 29
30 a 59
60 a 89
90 a 119
120

8
1
3
1
1
0

57,1
7,1
21,4
7,1
7,1
0,0

13
3
5
3
2
0

50,0
11,5
19,2
11,5
7,7
0,0

0,700

Tipo de Aleitamento

¹ Qui-quadrado de tendência
Fonte: dados do estudo.

Tempo (dias)

Intervenção
n
%
0
0,0
1
3,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
25
96,2

Valor-p¹
0,097
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APÊNDICE J – Gráfico dos perfis de aleitamento materno exclusivo ao longo do tempo
Gráfico 1 – Perfis de aleitamento materno exclusivo ao longo do tempo. Cuiabá,
MT, 2019
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ANEXO A – Formulário de Observação da Mamada

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
FACULDADE DE ENFERMAGEM – DOUTORADO EM ENFERMAGEM

Pesquisa “Aconselhamento em amamentação no domicílio: ensaio clínico randomizado
controlado”

Formulário de Observação da Mamada
Nome da mulher:
Data do parto:
Tipo de parto:

Nome da criança:
Idade gestacional:
Peso ao nascer:
Data da observação:
Sinais favoráveis à amamentação
Sinais de possível dificuldade
Observação geral da mulher
( ) Parece saudável
( ) Parece doente, triste ou deprimida
( ) Relaxada e confortável
( ) Tensa e desconfortável
( ) Mamas parecem saudáveis
( ) Mamas avermelhadas, inchadas e/ou doloridas
( ) Mama bem apoiada, com dedos fora da aréola ( ) Mamas seguradas com dedos na aréola (“tesoura”)
Observação geral da criança
( ) Parece saudável
( ) Sonolento ou doente
( ) Calma e relaxada
( ) Inquieto ou chorando
( ) Mãe e criança matem contato visual
( ) Sem contato visual mãe/criança
( ) Busca/alcança a mama se está com fome
( ) Não busca nem alcança a mama
Posição da criança
( ) A cabeça e o corpo estão alinhados
( ) Pescoço/cabeça girados ao mamar
( ) Segura próxima ao corpo da mãe
( ) Criança não é segura próximo ao corpo da mãe
( ) De frente para a mama, nariz para o mamilo
( ) Não está de frente para a mama
( ) Criança apoiada
( ) Criança não apoiada
Pega
( ) Mais aréola é vista acima do lábio superior
( ) Mais aréola é vista abaixo do lábio inferior
( ) A boca está bem aberta
( ) A boca não está bem aberta
( ) O lábio inferior está virado para fora
( ) Lábios voltados para frente (bico) ou virados para
( ) O queixo toca a mama
dentro
( ) Bochechas de aparência arredondada
( ) O queixo não toca a mama
( ) Bochechas tensas ou encovadas
Sucção
( ) Sucções lentas e profundas com pausas
( ) Sucções rápidas e superficiais
( ) A criança solta a mama quando termina
( ) Mulher tira a criança da mama
( ) Mulher percebe sinais do reflexo de ocitocina¹ ( ) Sinais do reflexo de ocitocina não percebidos
( ) Mamas parecem mais leves após a mamada
( ) Mamas parecem duras e brilhantes
Fonte: adaptado de Organização Mundial da Saúde; Fundo das Nações Unidas para a Infância (2006); World
Health Organization; United Nations Children’s Fund (2006).
¹ vazamento, cólicas uterinas, fisgadas
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Classificação dos escores
Aspecto Observado

Nº de comportamentos
desfavoráveis observados

Classificação dos escores por nº de
comportamentos observados
Bom
Regular
Ruim
Observação geral da mulher
4
0-1
2
3-4
Observação geral da criança
4
0-1
2
3-4
Posição da criança
4
0-1
2
3-4
Pega
5
0-1
2-3
4-5
Sucção
4
0-1
2
3-4
Fonte: adaptado de Carvalhaes; Corrêa (2003); Vieira; Costa; Gomes (2015)

