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ROCHA, T.N.A. Percepção do enfermeiro acerca das mães contraindicadas a amamentar no 

alojamento conjunto. Aracaju: UFS, 2016. 87p. 

 

RESUMO 

O aleitamento materno é indiscutivelmente considerado no mundo como a forma ideal para 

alimentar o bebê e caracteriza-se como fator preditivo para promoção da saúde deste, 

conferindo proteção contra a morbimortalidade. Entretanto, em algumas situações bem 

restritas, o Ministério da saúde contraindica a amamentação. E nessas situações acredita-se ser 

indispensável pensar nas mães que tiveram a amamentação contraindicada. Objetivos: 

compreender a percepção do enfermeiro acerca das mães que vivenciam condições que 

contraindicam a amamentação e reconhecer a experiência do cuidar de mães que tiveram a 

amamentação contraindicada. Método: Estudo descritivo, exploratório, com abordagem 

qualitativa. Participaram dezenove enfermeiras atuantes em alojamento conjunto, em duas 

maternidades de referência em Aracaju, SE. Os dados foram analisados por meio da análise 

de conteúdo e fundamentados pela Teoria do Interacionismo Simbólico. Resultados: As 

enfermeiras perceberam que mães que tem a amamentação contraindicada demandam maior 

atenção e cuidado. Perceberam ainda que quando essas mães compreendem que a não 

amamentação protege seus bebês, apresentam sentimentos de consciência, conformismo e 

aceitação, além de tristeza, frustração, medo, angústia, vergonha, constrangimento, culpa e 

fuga ao vivenciarem o convívio do alojamento conjunto com mulheres que podem 

amamentar, e devido ao enfaixamento das mamas. Verificou-se que as participantes 

consideraram que é importante para resguardar a privacidade das mães que tiveram o 

aleitamento materno contraindicado, que estas sejam alocadas em ambientes privativos. O 

enfaixamento das mamas permaneceu amplamente utilizado, como medida associada à 

inibição farmacológica da lactação, embora já não recomendado pelo Ministério da Saúde. 

Constatou-se que as enfermeiras priorizam ações de orientação e enxergam a importância do 

acolhimento a essas mães. Conclusão: Enfermeiros demonstraram a sua percepção acerca das 

mães contraindicadas a amamentar no alojamento conjunto. O estudo demonstrou a 

necessidade de preocupação com uma prestação de cuidados de enfermagem mais qualificada, 

e que com sensibilidade ofereça cuidados, apoio e orientação, buscando entender a 

singularidade que cada situação exige. Neste contexto, o olhar do pesquisador foi apoiado na 

Teoria do Interacionismo simbólico. Palavras-chaves: Enfermagem; Aleitamento Materno; 

Serviços de Saúde Materno-Infantil. 



 

 

ROCHA, T.N.A. Nurses' perception of mothers contraindicated breastfeeding in rooming. 

Aracaju: UFS, 2016. 87p. 

 

ABSTRACT 

 

Breastfeeding is arguably considered the world as the ideal way to feed the baby and is 

characterized as a predictive factor for this health promotion, providing protection against 

morbidity and mortality. However, in some very limited situations, the Ministry of Health 

contraindication to breastfeeding. And in these situations it is believed to be essential to think 

of the mothers who had contraindicated breastfeeding and negative feelings that can come 

from this experience. Objective: understand the perception of nurses about the mothers who 

experience conditions that contraindicate breastfeeding and recognize the experience of caring 

for mothers who had the breastfeeding contraindicated. Methods: A descriptive and 

exploratory study with a qualitative approach. Attended nineteen nurses who work in rooming 

in two referral hospitals in Aracaju, SE. Data were analyzed using content analysis and based 

on the Theory of Symbolic Interaction. Results: Nurses noticed that mothers who have 

displayed against breastfeeding require more attention and care. They realized even when 

these mothers understand that not breastfeeding protects their babies have feelings of 

consciousness, conformity and acceptance, as well as sadness, frustration, fear, anguish, 

shame, embarrassment, guilt, and escape when they experience the conviviality of rooming 

with women who can breastfeed, and due to bandaging the breasts. It was found that the 

participants considered that it is important to protect the privacy of mothers who had 

contraindicated breastfeeding, as these are allocated in private environments. The bandaging 

the breasts remained widely used as a measure associated with pharmacological inhibition of 

lactation, though no longer recommended by the Ministry of Health. It was found that nurses 

prioritize orientation actions and they see the importance of the host to these mothers.  

Conclusion: Nurses demonstrated their perception of mothers contraindicated breastfeeding 

in rooming. The study demonstrated the need for concern with the provision of more skilled 

nursing care, and sensitively provide care, support and guidance, seeking to understand the 

uniqueness that each situation requires. In this context, the researcher's perspective was 

supported by the Theory of Symbolic Interactionism. Keywords: Nursing; Breast feeding; 

Maternal-Child Health Services. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O aleitamento materno é caracterizado como um ato de preservação da vida por meio 

do amor entre mãe e bebê. Dentre as alternativas existentes para alimentação das crianças 

menores de seis meses de idade, o leite materno continua sendo a nutrição mais completa e 

mais incentivada em todo o mundo (LIMA, 2011). 

O leite materno caracteriza-se como o alimento mais completo para o bebê por conter 

substâncias e nutrientes que este precisa para crescer e se desenvolver com saúde. O tempo 

preconizado para o Aleitamento Materno Exclusivo (AME) é de seis meses, que pode se 

prolongar até dois anos ou mais, complementado com outros alimentos (BRASIL, 2013; 

HUANG et al., 2014; KRAMER et al., 2012).  

Além dos benefícios nutricionais para a criança, a amamentação envolve interação 

profunda entre mãe e filho, repercute na fisiologia e habilidade para se defender de infecções, 

no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, além das implicações na saúde física e 

psíquica da mãe (BRASIL, 2009). 

Para que esta ação se concretize desde o pré-natal, a mulher, o companheiro e a 

família devem ser orientados sobre a importância do AME, sendo que estas ações de apoio, 

orientação e incentivo devem ser continuadas na maternidade e no retorno da mãe para sua 

residência, por meio do acompanhamento dos profissionais que atuam na unidade básica de 

saúde.  

Desde meados do século XX o Brasil faz parte da estratégia mundial de promoção ao 

aleitamento materno, por meio do Programa Nacional de Aleitamento Materno (1981) e, 

busca o resgate da amamentação no país. Os incentivos e campanhas possibilitaram aumento 

dos indicadores de AME, no Brasil (BOSI; MACHADO, 2005). Apesar da situação do 

aleitamento materno estar longe da ideal, os avanços conquistados, rumo à expansão da 

prática de amamentação no país, são inegáveis (VENANCIO et al, 2010). 

O momento histórico atual é marcado pelo grande incentivo ao aleitamento natural, o 

que tem colaborado para a melhoria crescente das taxas de aleitamento materno no Brasil e 

consequentemente diminuição da morbimortalidade infantil (NEVES; MARIM, 2013).  

Em algumas situações com protocolos bem definidos, o Ministério da Saúde (MS), 

orienta que o leite materno não seja ofertado, como nos casos de infecção materna pelo vírus 

da imunodeficiência humana (HIV), pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV1 e HTLV2), 

infecção pelo citomegalovírus (CMV) quando a criança for prematura ou imunodeficiente por 
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qualquer etiologia, uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação e criança 

portadora de galactosemia (incapacidade de metabolizar a galactose) (BRASIL, 2009). 

Estudos mostram que as mães que vivenciam condições que contraindicam o 

aleitamento materno a seus filhos sentem o desejo de amamentar e se preocupam com a saúde 

da criança, devido ao conhecimento dos benefícios do aleitamento natural (FRIGO et al, 

2014). Além da preocupação essas mães apresentam também sentimentos de tristeza, 

frustração, angústia, culpa e inutilidade (NEVES; MARIM, 2013). 

Nessas situações acredita-se ser indispensável pensar nas mães que tiveram o 

aleitamento materno contraindicado, observando os sentimentos negativos que podem advir 

desta vivência e as expectativas que criaram durante o período gestacional, sobre a 

amamentação, principalmente se as mães contraindicadas a amamentar estão no mesmo 

ambiente pós-parto das mães que amamentam no alojamento conjunto. 

O sistema de alojamento conjunto (AC) se constituirá no primeiro ambiente de 

convívio da mãe, bebê e pai após o nascimento do bebê (PILOTTO et al, 2009). Neste 

ambiente o recém-nascido sadio logo após o nascimento, permanece ao lado da mãe, 24 horas 

por dia, recebendo a prestação de todos os cuidados assistenciais, pelos profissionais de 

saúde, bem como a orientação aos pais sobre a saúde da mãe e filho (BRASIL, 1993). 

 Esses primeiros dias pós-parto no AC constituem o momento propício para a atenção 

profissional, com enfoque na educação e orientação à saúde, ajudando a família a desenvolver 

o cuidado apropriado ao recém-nascido.  O enfermeiro deverá dispor da habilidade de 

comunicação, disponibilidade, monitoramento, avaliação e acolhimento, para o 

desenvolvimento do cuidado materno-infantil e lidará com a diversidade de situações que 

poderão ocorrer incluindo-se a assistência à mãe que teve o aleitamento materno 

contraindicado (SANTOS et al, 2013). 

Diante das situações de contraindicação ao aleitamento materno, o enfermeiro precisa 

compreender as mães para atuar de maneira efetiva, de modo integral e individualizado.  A 

pessoa que demanda o cuidado é a prioridade, e a ação amamentar ou não amamentar, apenas 

um dos elementos que compõem o cuidar, cujo objetivo maior é o de prevenir a instalação de 

doenças incuráveis, promotoras de uma existência limitada, sofrida e/ou, a morte prematura 

da criança (BRASIL, 2005). 

Percebe-se um avanço na literatura no sentido de tentar perceber as significações do 

processo de amamentação para as mães, seus desejos e suas expectativas, embora alguns 

profissionais ainda tragam o conceito de amamentação na perspectiva eminentemente 

biológica, enraizado consigo (BOSI; MACHADO, 2005). Os olhares devem voltar-se também 
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para compreensão das significações que a situação de contraindicação ao aleitamento terá 

para as mães que vivenciam essa condição, assim como, das necessidades assistenciais que 

podem surgir a partir dessas significações, para que a assistência se dê de forma integral e 

qualificada.  

Frente a esta situação, surge a preocupação com a prestação do cuidado de 

enfermagem às mulheres que vivenciam condições que contraindicam o aleitamento materno.  

Diante disso emergiram as seguintes perguntas de pesquisa:  

 Qual a percepção do enfermeiro sobre as mães que vivenciam condições que 

contraindicam a amamentação?  

 Como o enfermeiro norteia as suas ações de orientação, cuidado e apoio diante 

da sua percepção sobre as mães contraindicadas a amamentar?  

 Quais são as ações do enfermeiro que contribuem para uma assistência 

qualificada às mães que vivenciam condições que contraindicam a 

amamentação? 

Corroborando com os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), pressupõe-se que 

os resultados alcançados e apresentados neste trabalho deverão: 

 Suscitar reflexões da prática assistencial do enfermeiro. 

 Tornar o olhar do enfermeiro mais sensível para as necessidades das mulheres 

que vivenciam condições que contraindicam a amamentação. 

 Incentivar ações que tornem a prestação de cuidados mais qualificado e 

integral. 
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2 OBJETIVOS 

 

 Compreender a percepção do enfermeiro acerca das mães que vivenciam condições 

que contraindicam a amamentação. 

 Reconhecer a experiência do cuidar de mães que tiveram a amamentação 

contraindicada. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

Com o intuito de garantir os direitos referentes à vida e à saúde o Ministério da Saúde, 

no que diz respeito às situações que contraindicam o aleitamento materno, incluiu em sua 

política estratégias voltadas para a promoção, proteção e apoio a amamentação como regra 

geral. Porém, contempla, em situações de minoria, a contraindicação ao AM sempre que essa 

prática coloque em risco a vida e a saúde da criança (BRASIL, 2005). 

As evidências científicas mostram que são poucas as contraindicações absolutas ao 

aleitamento materno atualmente, e estas estão descritas a seguir: mães que estão infectadas 

pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), mães infectadas pelo vírus T-linfotrópico 

humano (HTLV1 e HTLV2), uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação e 

criança portadora de galactosemia, situação em que a criança não pode ingerir leite humano 

ou qualquer outro que contenha lactose (BRASIL, 2009).  

Tendo como foco de investigação deste estudo a percepção do enfermeiro acerca das 

mães que vivenciam condições que contraindicam a amamentação, com vista ao cuidado, faz-

se necessário expor inicialmente quais são as situações que contraindicam o aleitamento 

materno e quais os sentimentos e percepções que essas mães apresentam diante da 

contraindicação de ofertar o leite materno a seus bebês. 

 

3.1 O aleitamento materno e as condições que contraindicam a amamentação  

 

A galactosemia é uma doença hereditária consequente à deficiência ou ausência de 

uma das três principais enzimas envolvidas no metabolismo da galactose, galactose-1-fosfato-

uridiltransferase (GALT), com transmissão autossômica recessiva.  As manifestações clínicas 

envolvem insuficiência de crescimento, vômitos, diarreia, icterícia, disfunção hepática, 

anemia hemolítica, podendo progredir com cirrose, insuficiência hepática, cataratas, sinais de 

hipertensão intracraniana, edema cerebral, letargia, hipotonia e retardo mental. Sepse neonatal 

fulminante por Escherichia coli é frequente. Muitos pacientes morrem sem diagnóstico ou são 

diagnosticados tardiamente com danos permanentes (JUNIOR, 2011). 

A transmissão da infecção por meio do leite materno é bem documentada para o 

citomegalovírus (CMV), HTLV I e II e o HIV1. A transmissão do HIV 2 pelo leite materno é 

menos comum do que para HIV1, mas os fatores de risco relacionados a transmissão não 

foram quantificados de forma adequada. A exposição a pequenas quantidades de vírus em 

leite humano, várias vezes por dia, durante o período de amamentação (meses a anos), 
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provavelmente contribui para a elevada taxa de transmissão de CMV, HIV-1, e HTLV-I 

através do leite materno (LAWRENCE, 2004; VERONESI, 2002).  

No manual normativo para profissionais de saúde, do Ministério da Saúde (BRASIL, 

2005), que orienta a conduta diante de condições que podem contraindicar o aleitamento, a 

infecção pelo citomegalovírus aparece como uma contraindicação temporária. Porém, uma 

peculiaridade deve ser compreendida a respeito dessa infecção. 

O citomegalovírus constitui-se na causa mais comum de infecção congênita nos 

Estados Unidos (LAWRENCE, 2004). No Brasil, sua transmissão ao fim do primeiro mês de 

vida pode chegar a 40% (BRASIL, 2005). A infecção pode ser transmitida no período pós-

natal por meio do aleitamento materno. Raramente resultará em doença significativa em 

recém-nascidos a termo, uma vez que haverá aquisição de anticorpos maternos por via 

transplacentária contra o CMV, protegendo os bebês nascidos a termo (LAWRENCE, 2004).  

A amamentação pela mãe portadora do citomegalovírus será contraindicada apenas, 

quando a criança for prematura ou imunodeficiente por qualquer etiologia (BRASIL, 2005). 

Outra condição que contraindica o aleitamento materno é o uso de medicamentos 

incompatíveis com a amamentação.  

O Ministério da saúde disponibilizou em 2010 um manual sobre a amamentação e uso 

de medicamentos e outras substâncias, para auxiliar os profissionais de saúde nas suas 

avaliações quanto ao uso de drogas durante a amamentação. Este manual afirma que poucos 

são os fármacos formalmente contraindicados e alguns requerem cautela ao serem prescritos 

durante a amamentação, devido aos riscos de efeitos adversos nos lactentes e/ou na lactação 

(BRASIL, 2010).   

Em estudo encontrado na revisão de literatura, Lamounier et al.(2002) questiona os 

motivos pelos quais os profissionais não utilizam, na maioria das vezes, o material de apoio e 

preferem suspender a amamentação à readequar a terapêutica, reafirmando o dito acima. Na 

prática assistencial vivenciada pela autora, isso também é corroborado, onde, usualmente 

entre readequar a terapêutica e suspender a amamentação, a segunda opção é a mais utilizada. 

Compreende-se que o aleitamento materno é uma prática de fundamental importância 

para a mãe, à criança e a sociedade em geral, que deve ser sempre incentivada e protegida, 

salvo em algumas situações excepcionais. Nessas situações os profissionais devem estar 

preparados para avaliar adequadamente os riscos e os benefícios do aleitamento materno 

diante dessas situações. 

 

3.2 A percepção das mães diante da contraindicação de amamentar 
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Para conhecer a produção científica acerca da percepção das mães diante da 

contraindicação de amamentar realizou-se uma revisão de literatura, por meio de busca em 

periódicos indexados presentes na BVS (Biblioteca Virtual em saúde). 

Dos 11 estudos selecionados, 07 abordam a experiência das mães que tiveram a 

amamentação contraindicada devido à infecção pelo HIV e 01 estudo aborda o sentimento das 

mães relacionadas à impossibilidade de amamentar em outros contextos, além do HIV, tais 

quais, quantidade insuficiente de leite e criança com intolerância a lactose.  

Nos estudos revisados foi possível identificar que as mães possuíam muita vontade de 

amamentar, e que existia grande preocupação com a saúde da criança, devido ao 

conhecimento prévio que tinham quanto aos benefícios que o aleitamento natural oferecia 

(FRIGO et al., 2014; NEVES, 2013). 

O sentimento mais relatado pelas mães nos estudos foi o de tristeza, uma vez que 

diante da impossibilidade de amamentar, a mulher reage sentindo-se mal, desconfortável, 

triste e chorosa, onde a tristeza é uma reação normal ao infortúnio. Estão presentes também 

relatos de frustração, angústia, culpa e inutilidade (ANDRADE, 2013; BATISTA, 2007; 

CONTIN, 2010; FRIGO et al., 2014; NEVES, 2013), e esses sentimentos foram similares 

tanto nos estudos cujos sujeitos foram as mães HIV positivas, quanto no estudo que avaliou 

diferentes contextos, sendo estes, além da infecção pelo HIV, outras condições como, 

produção de leite insuficiente e criança com galactosemia. 

Tendo em vista que os sentimentos como a tristeza e a inutilidade quando não são bem 

trabalhados e enfrentados pelo indivíduo podem ocasionar um quadro clínico depressivo, é 

primordial e prudente o acompanhamento da evolução dessas pessoas, para detectar de modo 

precoce problemas psicológicos (BATISTA; SILVA, 2007). 

Em estudo que avaliou a percepção das mães diante da impossibilidade de amamentar, 

foi relatada pelas mães a percepção de que estavam “devendo algo para o filho”, por não 

amamentá-lo no seio (PADOIN, 2010; SANTOS, 2010). A percepção de que a mulher ficou 

devendo algo para o filho, por não amamentá-lo no seio, sentindo-se inútil como mãe é algo 

que merece atenção dos profissionais da saúde (ANDRADE, 2013). 

Nos relatos das mães portadoras do HIV observou-se ainda que, em decorrência da 

contraindicação ao aleitamento materno, as mesmas sentiram-se constrangidas nas unidades 

de alojamento conjunto, pois as demais companheiras de quarto começavam a indagar o 

porquê de não estarem amamentando (CONTIN et al., 2010; FRIGO et al., 2014). A partir daí 

um novo sentimento veio à tona, que foi o medo da descoberta da soropositividade. As 
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mulheres referiam o medo do preconceito frente à doença, inclusive em âmbito familiar e, 

como alternativa, algumas esconderam o diagnóstico de HIV tanto para amigos e vizinhos, 

quanto para seus companheiros e demais familiares (PADOIN et al., 2010; CONTIN et al., 

2010).  

O sistema alojamento conjunto é a princípio um local incentivador do aleitamento 

materno, então a puérpera portadora do HIV vivencia sua impossibilidade de amamentar 

observando esta prática nas outras mulheres próximas, o que muitas vezes se constitui numa 

situação dolorosa (BATISTA; SILVA, 2007).  

Ao presenciar outras mães amamentando seus bebês ao seio, as mães que tiveram a 

amamentação contraindicada relataram ter tido sentimentos como os de curiosidade, ciúme, 

culpa, impotência, raiva e tristeza, uma vez que este direito antes lhes era frequentemente 

incentivado pela sociedade e pelos veículos de comunicação. Agora, embora quisesse ter tido 

condições ou mesmo as tendo, o direito a esta prática por motivos diversos, lhe foi negado 

(NEVES, 2013). 

Nos estudos revisados, outro ponto que as mães abordam como gerador de tristeza é o 

procedimento de secagem do leite para as mães portadoras do HIV. Esse procedimento pode 

ser realizado por meio do enfaixamento das mamas e uso de medicação que iniba a lactação.  

O enfaixamento das mamas foi descrito pelas mulheres como um ato de punição e dor, e que 

despertou nelas ainda, o sentimento de culpa (PADOIN et al., 2010).  

Em outra pesquisa, as entrevistadas relataram não ter vivenciado a experiência do 

enfaixamento das mamas, tendo sido utilizado apenas o método farmacológico. O método 

farmacológico foi relatado como eficaz pelas entrevistadas e não reforçou sentimentos 

negativos para as mães (GONÇALVES et al., 2013), 

Provavelmente estas evidências baseadas na prática nortearam novas recomendações 

do Ministério da Saúde no que diz respeito à profilaxia da transmissão vertical no puerpério. 

Em relação à suspensão da amamentação e inibição da lactação, a primeira escolha recai sobre 

o uso de inibidores farmacológicos imediatamente após o parto (Cabergolina 1,0 mg via oral), 

ficando o enfaixamento mamário em segundo plano. Essa recomendação se deve à elevada 

frequência de abscessos mamários e às altas taxas de não inibição em locais de clima quente 

(BRASIL, 2010). 

Contin et al. (2010) concluiu que o sentimento de tristeza gerado pelo enfaixamento 

das mamas era substituído pelo sentimento de conformismo. Este conformismo estaria 

relacionado à consciência referente ao risco da transmissão vertical que a amamentação 

natural gera neste caso. 
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Mesmo que a mãe compreenda que a contraindicação ao aleitamento materno 

prevenirá a transmissão do HIV para a criança, isso não a isenta do sentimento de tristeza nem 

o constrangimento pela perda da liberdade de optar, uma vez que a única alternativa oferecida 

é não amamentar. A mãe vivencia a maternidade negando o peito, o que significa a perda do 

sonho de colocar em prática suas habilidades e afetividades maternas, simbolicamente 

representadas pelo ato de amamentar (SILVA, 2005). 

Além da saúde da criança e dos sentimentos maternos diante da contraindicação a 

amamentação, também é necessário considerar a formação do vínculo. Formar vínculo é uma 

das maneiras de humanizar, e a humanização é uma das grandes preocupações dos 

profissionais e das instituições que prestam assistência a saúde (RÊGO, 2008). 

Os estudos também revelaram a preocupação das mães impossibilitadas de amamentar 

com o estabelecimento do vínculo mãe-criança. A formação do vínculo refere-se ao 

investimento emocional dos pais em seu filho. É um processo que é formado e cresce com 

repetidas experiências significativas e prazerosas (KLAUS et al., 2000). 

A amamentação é facilitadora na formação do vínculo mãe-criança, mas infelizmente, 

ainda é vista e estimulada erroneamente muitas vezes como a única responsável na formação 

deste vínculo. Na pesquisa de Neves (2013) as participantes mostraram-se informadas e 

conscientes quanto à importância que a amamentação natural possui no fortalecimento deste 

vínculo, contudo, compreendendo que este ato definitivamente, não é o único responsável 

pela formação do vínculo. 

Segurar a criança, abraçá-la, tranquilizá-la, senti-la e confortá-la durante a alimentação 

são experiências especiais, e se a criança é alimentada no seio ou por mamadeira, essa 

comunicação está presente quando ela é pega nos braços pelos pais e fica próximo a eles 

(KLAUS et al., 2000). 

Isto pode ser corroborado por Frigo et al. (2014), que mostrou em sua pesquisa que os 

profissionais de saúde estimularam as mães à realização da amamentação simbólica. As mães 

relataram ter utilizado a oferta da mamadeira bem junto ao corpo e a retirada da blusa para 

que a criança ficasse pele a pele e sentisse o cheiro delas. Não sendo relatadas dificuldades 

para estabelecimento do vínculo. 

Ante o exposto, acerca da percepção da mãe diante de condições que contraindicam a 

amamentação, cabe ainda refletir como tem sido a prestação do cuidado pelos profissionais de 

saúde, mais propriamente do enfermeiro, na visão das mães diante da condição de 

contraindicação à amamentação.  
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3.3 A prestação de cuidados do enfermeiro às mães que vivenciam condições que 

contraindicam a amamentação 

 

Pôde-se constatar nos artigos revisados, que os autores além de se preocuparem com 

os sentimentos e percepções das mães que não podiam amamentar, mostraram-se preocupados 

também com a assistência prestada pelos profissionais de saúde, de forma particular pelo 

enfermeiro às puérperas, diante da contraindicação ao aleitamento materno.  

Um dos trabalhos afirma a importância da enfermagem, considerando-a essencial e 

indispensável na efetivação de um cuidado humanizado às mães impedidas de amamentar 

devido a soropositividade, e que além da importância das orientações fornecidas a elas, 

também proporciona subsídios para o enfrentamento das principais dificuldades vivenciadas. 

Para isso, é imprescindível que este se aproxime da realidade dessas mulheres, ouvindo-as e 

permitindo que elas expressem todos os seus sentimentos e dúvidas. Assim, será capaz de 

esclarecer todos os seus anseios, perceber possíveis riscos para a saúde da mulher e do filho, 

além de criar medidas que torne mais branda a vivência dessa realidade (CONTIN et al., 

2010). 

Gonçalves et al. (2012), também aponta para a importância de se ouvir os sentimentos 

das mulheres soropositivas, tendo em vista que é, com certeza, a melhor estratégia que o 

profissional de saúde, inclusive o enfermeiro, pode utilizar para compreendê-las e ajudá-las a 

enfrentar a situação em que se encontram; além de direcionar e realizar ações visando ao bem-

estar materno e infantil. 

O enfermeiro deve estar capacitado para abordar e instruir as mães contraindicadas a 

amamentar, e conhecer os seus sentimentos pode contribuir para a construção de um cuidado 

mais qualificado (CONTIN et al., 2010). 

Sendo a amamentação uma relação humana, com aspectos biologicamente 

determinados, mas, principalmente sócio-culturamente condicionados, indo além da dimensão 

mãe-bebê, entende-se que a contraindicação a amamentação possa acarretar sofrimento 

psicológico e tristeza. Dessa forma, é imperativo que os profissionais da saúde estejam atentos 

para o reconhecimento dessas situações e oportunizem a essas usuárias o cuidado humanizado 

que elas necessitam e merecem, pois assim será possibilitado o estreitamento dos vínculos, 

facilitando o processo do cuidar e do ser cuidado (ANDRADE, 2013). 

Encontrou-se ainda na revisão, um trabalho que abordava a análise da percepção e 

discussão da prática das enfermeiras após a feminilização da AIDS.  
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Neste documento foi demonstrado que as enfermeiras tinham dificuldade em atuar em 

um ambiente, onde existiam ao mesmo tempo mulheres que podiam e que não podiam 

amamentar, e esta parece estar relacionada com a divisão do mesmo espaço entre as mulheres 

soropositivas e não soropositivas. Observou-se que as enfermeiras tinham que exercer duas 

condutas antagônicas sobre o aleitamento materno, no mesmo espaço físico, com grupos com 

demandas distintas, e que possuíam grande dificuldade em justificar essa conduta, uma vez 

que necessitavam também resguardar o diagnóstico das mulheres HIV positivas (PACE, 

2011). 

Diante do que foi visto, percebe-se que os estudos têm mostrado a necessidade de uma 

assistência mais humanizada e ainda buscado estimular os profissionais a identificarem as 

demandas de suas usuárias que vivenciam condições que contraindicam a amamentação, 

tirando o foco apenas dos aspectos biológicos, trazendo-o também para as necessidades 

emocionais das mães. 

De acordo com Almeida (1999), um dos grandes referenciais em amamentação, no 

Brasil, os profissionais que atuam na área da saúde nem sempre levam em conta a amplitude 

do assunto em questão, tratando a amamentação apenas sob o prisma biológico. Afirma ainda 

que, estes nem sempre se dão conta do cenário das emoções do qual a amamentação faz parte. 

As ações e as reações são permeadas por componentes emocionais que, mesmo não estando 

explícitos, compõem sentidos que as sustentam.  

Nesta revisão de literatura, apenas um trabalho foi encontrado abordando as 

percepções da enfermagem diante da necessidade de atuar nas condições de adversidade a 

amamentação, o que é uma representação simplória, tendo em vista a magnitude da 

necessidade, no contexto da integralidade do cuidado. Faz-se necessário compreender a 

percepção dos enfermeiros acerca das mães que vivenciam condições que contraindicam a 

amamentação, para que se possa avançar no sentido de propor o que seria uma assistência 

qualificada para estas. É importante saber como os enfermeiros compreendem (veem, julgam 

e conceituam) esse fenômeno e de que forma orientam as suas práticas frente às demandas 

geradas por uma mãe que vivencia uma condição de contraindicação a amamentação. 

 

3.4 As recomendações do Ministério da Saúde para assistência às mães que vivenciam 

condições que contraindicam a amamentação 

 

Em relação à dualidade enfrentada pelo enfermeiro diante da necessidade de 

orientação a mulher que pode amamentar e a que não pode no mesmo ambiente hospitalar, 
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principalmente no caso de Hospital Iniciativa Amigo da Criança, o MS reafirma a necessidade 

de que os serviços devam assegurar que as normas e rotinas para as diretrizes de amamentar e 

não amamentar não interfiram negativamente uma na outra. 

As recomendações do MS baseiam-se principalmente no acolhimento e 

aconselhamento continuado, no caso das mães HIV positivo; assegurar estabelecimento de 

vínculo mãe-bebê, garantir a oferta da fórmula infantil; informar sobre as diferentes maneiras 

de supressão do leite materno e aceitar a tomada de decisão voluntária e confidencial; garantir 

a continuidade do atendimento da mãe e bebê em serviço de referência e oferecer apoio à mãe 

e família, mostrando-se disponível para responder às dúvidas e questionamentos da mulher 

durante todo o período de permanência na maternidade, respeitando as diferentes 

necessidades de cada uma. 

Além do aconselhamento e realização das orientações pertinentes ao diagnóstico e 

tratamento das mães portadoras do HIV chama-se a atenção para o ato de incentivar a mãe a 

conversar sobre os significados e percepções a respeito do resultado reagente, sobre os 

sentimentos da mulher em relação a si mesma e ao recém-nascido, conversando sobre as 

questões que envolvem os cuidados dispensados ao bebê, entre outras orientações como 

alimentação do bebê, adesão ao tratamento com antirretroviral, sexo seguro e planejamento 

familiar.  
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Na pesquisa qualitativa o pesquisador deve estabelecer com clareza a maneira como 

direcionará o seu olhar para a análise da informação, descrevendo quais os conceitos 

utilizados no processo de interpretação/compreensão dos dados.  

O processo de análise dos dados requer do pesquisador a capacidade de participar, 

compreender e interpretar os eventos sociais de sua pesquisa, considerando o sujeito de estudo 

como um ser que ocupa determinada condição social e pertence a determinado grupo, classe 

social, possui suas crenças, valores e significados (MINAYO, 2014). 

Transpondo este conceito para a realidade deste estudo, significa dizer que para 

compreender como se dá prática profissional do enfermeiro em determinada área de atuação, 

faz-se necessário compreender a sua percepção no contexto de significados que as 

experiências têm para ele e para as pessoas com as quais interage (DUPAS et al., 1997). 

Diante do exposto, o olhar da pesquisadora foi amparado na Teoria do Interacionismo 

Simbólico.  

O termo “Interacionismo simbólico” tem sido usado como um rótulo para uma 

abordagem distinta em relação ao estudo do grupo humano, a vida e a conduta humana. Os 

estudiosos que têm utilizado a abordagem ou contribuíram para o seu fundamento intelectual 

são muitos, e incluem figuras americanas notáveis como George Herbert Mead, John Dewey, 

WI Thomas, Robert E. Park, William James, Charles Horton Cooley, Florian Znaniecki, Mark 

James Baldwin, Robert Redfield, e Louis Wirth (BLUMER, 1969).  

Embora todos estes sejam nomes notórios para a Teoria, o pensamento de George 

Herbert Mead (1863-1931), acima de todos os outros, lançou as bases da abordagem 

interacionista simbólica. Em um momento de plena expansão e consolidação da Sociologia 

com a implantação da Universidade de Chicago em 1890, havia perspectiva e objetivos de 

desenvolver ações de pesquisa e ensino, considerado um pensamento inovador à época 

(SILVA, 2012). 

De acordo com a proposta de Mead pode-se inferir que para compreender as causas 

que levam o indivíduo a ter determinada conduta deve-se saber como ele entende, lê, percebe 

a realidade (DUPAS, 1997). 

Após a morte de Mead, Herbert Blumer assumiu a disciplina que Mead ministrava na 

Universidade de Chicago e continuou também o seu trabalho (CARVALHO; BORGES, 

RÊGO, 2010). 
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Entretanto, Blumer julgou que assuntos cruciais ficaram implícitos nos pensamentos 

de Mead e outros e foi assim, o primeiro a descrever a natureza do interacionismo simbólico, 

a identificar os princípios orientadores da metodologia no caso da ciência empírica, e, 

finalmente, a especificar a posição metodológica do interacionismo simbólico. 

Segundo Blumer (1969), O interacionismo simbólico repousa, em três premissas 

básicas: os seres humanos agem sobre as coisas com a base nos significados que as coisas têm 

para eles, o significado de tais coisas é derivado ou surge da interação social, que se tem com 

o próximo. Os significados são manipulados e modificados através de um processo 

interpretativo usado pela pessoa para lidar com as coisas que ele encontra.  

Essas coisas incluem tudo o que o ser humano se relaciona, seus objetos físicos do 

mundo, como árvores ou cadeiras; outros seres humanos, como uma mãe ou um funcionário 

da loja; categorias de seres humanos, como amigos ou inimigos; instituições, como uma 

escola ou um governo; guiando ideais, como a independência ou a honestidade individual; 

atividades dos outros, tais como a suas ordens ou pedidos; e tais situações como encontros 

individuais em sua vida diária.  

Alguns conceitos colaboram para a compreensão das premissas do IS, que são eles: o 

símbolo, o self, a mente, a interação social e a sociedade, de acordo. 

O símbolo é o ponto central do interacionismo simbólico, pois sem ele os seres 

humanos não podem interagir uns com os outros. À medida que os indivíduos interagem, eles 

estão interpretando ou definindo as ações uns dos outros, ao invés de meramente reagindo às 

ações. 

O self pode ser definido “Como eu me vejo, como eu me defino, o julgamento que 

tenho de mim mesmo, sendo altamente dependentes das definições sociais que encontro na 

vida”.  A mente é ação que usa símbolos e dirige esses símbolos em relação ao self.  

Na interação social, as pessoas são vistas como atores que se relacionam, comunicam-

se e interpretam um ao outro. 

Sociedade, por sua vez, é toda atividade grupal que se baseia no comportamento 

cooperativo. O comportamento humano envolve uma resposta às intenções dos outros. Essas 

intenções são transmitidas, por meio de gestos, que se tornam simbólicos, isto é, passíveis de 

serem interpretados
. 

Para fins desta pesquisa, a interpretação dos discursos, com vistas a compreender a 

percepção do enfermeiro, deu-se de acordo com as premissas do interacionismo simbólico, 

uma vez que, estas descrevem como se dá a ação humana diante das “coisas”, como as coisas 
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ganham significados para os indivíduos e como se dá o processo interpretativo das coisas, a 

partir do qual o indivíduo orientará a sua ação. 
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5 MÉTODO 

 

5.1 Tipo do estudo 

 

Este trabalho possui caráter exploratório-descritivo, com abordagem de natureza 

qualitativa. Entendendo que, as pesquisas exploratórias têm como propósito proporcionar 

maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito. Por sua vez, o 

estudo descritivo tem por objetivo descrever as características da população. São incluídas 

nesse grupo também as pesquisas que pretendem realizar levantamento das opiniões, atitudes 

e crenças de uma população. Combinados, estes estudos tem a finalidade de descrever 

completamente determinado fenômeno (GIL, 2010; MARCONI et al, 2010). 

Escolheu-se a abordagem qualitativa por que a pesquisa direcionou-se a estudar a 

subjetividade da informação, no cenário onde transcorre a ação do enfermeiro. No contexto da 

metodologia qualitativa aplicada à saúde, emprega-se a concepção trazida das ciências 

humanas, segundo a qual não se busca entender o fenômeno em si, mas seu significado 

individual ou coletivo para a vida das pessoas. Pois, é em torno do que as coisas significam 

que as pessoas organizarão de certo modo suas vidas, incluindo a forma como estabelecerão o 

cuidado à saúde (TURATO, 2003). 

O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os 

humanos fazem a respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e 

pensam (MINAYO, 2014). 

 

5.2 Cenário da pesquisa e seleção dos participantes 

 

A pesquisa teve como cenário de coleta de dados os setores de alojamento conjunto de 

dois hospitais - maternidades vinculados ao Sistema Único de Saúde da cidade de Aracaju, 

SE, Brasil. 

Atualmente, a cidade de Aracaju, capital do Estado de Sergipe, possui quatro 

hospitais-maternidade, dois deles particulares, um público e um filantrópico, sendo apenas o 

último participante da “Iniciativa Hospital amigo da criança” (IHAC). 

Para fins desta pesquisa o cenário contemplou os dois hospitais-maternidades de 

referência e que concentram o maior número de atendimentos obstétricos na cidade de 

Aracaju. Ambos os hospitais-maternidade selecionados trabalham em sistema de alojamento 
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conjunto, uma vez que este é obrigatório no Brasil, desde a Portaria MS/GM N° 1016, de 26 

de agosto de 1993 (BRASIL, 1993).  

O primeiro ambiente foi o Hospital e Maternidade Santa Isabel (HSI), instituição 

mantida pela Associação Aracajuana de Beneficência, reconhecida como sociedade civil 

beneficente sem fins lucrativos. Classificado como um hospital geral por atender várias 

especialidades, destacando que a especialidade com maior número de atendimentos é a 

obstetrícia com cerca de mil e duzentos partos/mês.  

O HSI, em 16 de junho de 2014 recebeu o selo de Hospital Amigo da Criança entregue 

pelo Ministério da Saúde, em nome da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), tornando-se o primeiro e até o momento, o único 

hospital maternidade da capital aracajuana a possuir este título (HSI, 2014). 

O outro cenário da pesquisa foi a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), 

entidade pública, com esfera administrativa Estadual. Classificada como uma unidade de alta 

complexidade que atende, através do SUS, as gestantes de alto risco portadoras de patologias 

como hipertensão, diabetes, cardiopatia e trabalho de parto prematuro, entre outras. Realiza 

em torno de quatrocentos partos/mês. Esta unidade de saúde conta ainda com um Banco de 

leite Humano que é também o Centro de Referência Estadual em Banco de Leite Humano na 

promoção, apoio e incentivo do aleitamento materno (FHS, 2014).  

A população do estudo foram todas as enfermeiras que atuam nas unidades de 

alojamento conjunto dos referidos Hospitais-Maternidade: 10 enfermeiras no MNSL e 10 

enfermeiras no HSI. Esta escolha justificou-se por entender que os enfermeiros são 

diretamente responsáveis pelo planejamento, execução do cuidado, apoio, orientação e 

acompanhamento tanto das puérperas que podem amamentar, como aquelas em que a 

amamentação foi contraindicada.  

As participantes do estudo foram 19 enfermeiras (10 enfermeiras no Hospital Santa 

Isabel e 09 enfermeiras na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes), pois, das enfermeiras 

convidadas à entrevista individual, uma optou por não participar da pesquisa. 

 

5.3 Instrumento e técnica de coleta de dados  

 

A coleta de dados é a etapa da pesquisa em que se inicia a aplicação dos instrumentos 

elaborados e das técnicas selecionadas, a fim de obter os dados previstos (MARCONI et al, 

2010).  Escolheu-se como técnica para a coleta de dados a entrevista individual. 
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A entrevista é uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores, realizada por 

iniciativa do entrevistador, destinada a construir informações pertinentes para um objeto de 

pesquisa (MINAYO, 2014). 

Facilita ainda, no encontro face a face, a apreensão de uma série de fenômenos, de 

elementos de identificação e de construção potencial do todo do entrevistado (TURATO, 

2003). 

De acordo com a forma de organização da entrevista, a modalidade escolhida foi a 

entrevista semi-estruturada. Esse tipo de entrevista obedece a um roteiro elaborado pelo 

pesquisador com vistas a alcançar os objetivos da pesquisa. A entrevista semi-estruturada 

facilita a abordagem e assegura, sobretudo aos investigadores menos experientes, que suas 

hipóteses ou pressupostos serão cobertos na conversa (MINAYO, 2014). 

A entrevista individual ocorreu em local reservado e silencioso, na própria instituição, 

sem intervenções externas e tiveram duração média de 15 minutos. 

 Por tratar-se de uma entrevista semi-estruturada foi utilizado um roteiro contendo os 

dados de identificação pessoal e o roteiro da entrevista (Apêndice A).  

As participantes foram informadas sobre o tema da pesquisa e seus objetivos e 

consultadas sobre a disponibilidade em participar do estudo. O registro da entrevista ocorreu 

por gravação de voz, mediante consentimento informado das participantes e posteriormente 

transcritas pela própria investigadora, na íntegra, incluindo hesitações, risos, silêncios, bem 

como estímulos da entrevistadora (BARDIN, 2009), para análise dos seus discursos. As 

participantes receberam nomes fictícios de princesas, a fim de resguardar suas identidades. 

 

 

5.4 Técnica de análise de dados 

 

Os dados coletados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, 

conforme procedimentos descritos por Bardin (2009). A análise de conteúdo consiste num 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores (quantitativos 

ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições de 

produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens. 

Existe dificuldade em se compreender a análise de conteúdo como um método 

uniforme, alertando para o fato de que se trata, antes, de um conjunto de técnicas de análise 

das comunicações. Deve ser entendida, não como um instrumento, mas como um leque de 
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apetrechos; ou com maior rigor será um único instrumento, mas marcado por uma grande 

disparidade de formas e adaptável a um campo de aplicação muito vasto, que é o campo das 

comunicações (BARDIN, 2009). 

No conjunto das técnicas de análise de conteúdo, “ou de apetrechos” optou-se por 

realizar a análise categorial, que funciona por meio de operações de desmembramento do 

texto em unidades, em categorias segundo reagrupamentos analógicos.  

Dentre as possibilidades de categorização escolheu-se a análise temática, entendendo 

como tema a unidade de significação que se liberta naturalmente de um texto analisado. Tanto 

uma afirmação, como uma alusão pode constituir um tema. Fazer uma análise temática 

consiste em descobrir os núcleos de sentido que compõem uma comunicação, cuja presença 

ou frequência signifiquem alguma coisa para o objetivo analítico visado (RODRIGUES; 

LEOPARDI, 1999). 

As diferentes fases da análise de conteúdo, propostas por Bardin (2009) organizam-se 

em torno de três pólos cronológicos, a pré- análise, a exploração do material e o tratamento 

dos resultados: a inferência e a interpretação. 

A pré-análise é a fase de organização propriamente dita, com objetivo de sistematizar 

as ideias iniciais e torná-las operacionais, de maneira a conduzir a um esquema preciso do 

desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise. Foi realizada nesta fase 

uma leitura flutuante, que consistiu em estabelecer contato com os documentos a serem 

analisados e em conhecer o texto, deixando-se invadir por impressões e orientações.  

Na sequência, a descrição do procedimento orienta a identificação dos índices, que 

podem ser a menção explícita de um tema na mensagem, segundo a frequência de presença 

(ou ausência) de itens de sentido (BARDIN, 2009). Os índices que foram sendo identificados 

durante a leitura flutuante foram sendo grifados com a ferramenta realce de texto. 

Depois de concluídas as atividades de pré-análise, iniciou-se a fase seguinte que foi de 

exploração do material. Esta fase é a mais longa, e descrita como exaustiva, pois consiste 

essencialmente em operações de codificação, decomposição ou enumeração, em função de 

regras previamente formuladas. A codificação consiste na transformação dos dados brutos, 

agregados em unidades as quais permitirão uma representação apropriada do conteúdo 

(BARDIN, 2009). 

Para a execução desta etapa utilizou-se como ferramenta a tabela simples, onde na 

primeira coluna registrou-se a unidade de significação que emergia durante a leitura da 

entrevista, cada linha continha uma unidade de significação. Na segunda coluna foram 

colocados trechos da entrevista que abordavam a unidade de significação daquela linha, 
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seguindo-se do código do entrevistado na terceira coluna e na quarta as observações da autora 

acerca dos trechos selecionados (comentários, indagações, entre outros), que já serviriam de 

norte para a última etapa, a interpretação. 

A seguir foram selecionadas as unidades de registro pelo recorte e codificação em 

nível de significação, a partir da definição das unidades, essas foram agrupadas em 

subcategorias e estas em categorias. 

 Na fase de tratamento e interpretação dos resultados obtidos, os resultados brutos 

foram tratados de maneira a serem significativos (“falantes”) e válidos. O tratamento se deu 

através de análise qualitativa, utilizando indicadores não frequenciais (presença ou ausência), 

que permitiram inferências. Ressalta-se que a análise qualitativa também aceita 

quantificações, entretanto sua característica básica está no fato de que a inferência é fundada 

não na frequência de aparecimento de elementos na mensagem, mas na presença do índice 

(BARDIN, 2009). 

Os dados sócio-demográficos foram agrupados por operação de estatística simples e a 

partir do agrupamento e avaliação dos dados elaborou-se o perfil dos enfermeiros. Esta 

atividade teve a única finalidade de caracterização dos participantes da pesquisa.  

 

5.5 Aspectos éticos 

 

Esta pesquisa foi realizada de acordo com as normas da Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, com aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Sergipe, em sua primeira versão, no dia 06 de novembro de 2014, 

sob o número de parecer CAAE: 38086414.5.0000.5546 e protocolo: 864.278. 

Os profissionais enfermeiros foram convidados pela pesquisadora à realização da 

entrevista, onde se explicitou os objetivos da pesquisa, a forma de participação e a garantia de 

total sigilo quanto à identidade dos participantes. 

Antes do início da entrevista foram prestados novamente os esclarecimentos sobre os 

objetivos da pesquisa, e foi solicitada a assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido - TCLE (Apêndice C), conforme a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de 

Saúde. No próprio TCLE, constou também o item referente à liberação para gravação da 

entrevista, por meio de aparelho gravador de áudio. 

O estudo buscou a beneficência para os profissionais enfermeiros e para as mães 

impossibilitadas de amamentar, uma vez que, suscitou reflexões da prática assistencial dos 
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enfermeiros, com desejo de torná-la mais humanizada e integral, corroborando desta forma os 

princípios do SUS. 

O risco inerente ao desenvolvimento desta pesquisa foi o de expor a prática 

profissional do enfermeiro na unidade de alojamento conjunto. Porém, considerou-se esse um 

risco mínimo, pois só com o conhecimento dessa prática seria possível traçar novas 

estratégias para um cuidado mais qualificado na perspectiva da humanização, para as 

mulheres impossibilitadas de amamentar, que são atendidas nessas unidades. 
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6 RESULTADOS 

 

Os resultados deste estudo serão apresentados a seguir em formato de artigo.  

O primeiro artigo, intitulado “Percepção do enfermeiro acerca das mães 

contraindicadas a amamentar” foi elaborado em resposta ao primeiro objetivo, que foi 

compreender a percepção do enfermeiro acerca das mães que vivenciam condições que 

contraindicam a amamentação. 

 O artigo foi elaborado de acordo com as normas da Revista Acta Paulista de 

Enfermagem, constantes no anexo 1. A revista Acta Paulista de Enfermagem possui 

classificação A2 pelo Qualis Capes . 

Sob o título “Experiência do cuidar de mães que tiveram a amamentação 

contraindicada: estudo descritivo”, o segundo artigo respondeu ao segundo objetivo que foi: 

Reconhecer como se dá a prática do enfermeiro, diante da percepção acerca das mães que 

vivenciam condições que contraindicam a amamentação. Foi elaborado de acordo com as 

normas da Revista Online Brazilian Journal of Nursing (OBJN), conforme anexo 2. A citada 

revista possui classificação B1 pelo Qualis Capes na área de Enfermagem. 
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Percepção do enfermeiro acerca das mães contraindicadas a amamentar 

Resumo  

Objetivo: compreender a percepção do enfermeiro acerca das mães que tiveram a amamentação contraindicada.  

Método: Estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa. Participaram dezenove enfermeiras 

atuantes em alojamento conjunto, em duas maternidades de referência em Aracaju, SE. Os dados foram 

analisados por meio da análise de conteúdo. 

Resultados: Enfermeiras relataram que em sua percepção as mães que tem amamentação contraindicada 

demandam maior atenção e cuidado, apresentam sentimentos de tristeza, frustração, medo, angústia, vergonha, 

constrangimento, culpa e fuga pelo convívio do alojamento conjunto com mulheres que podem amamentar, e 

devido ao enfaixamento das mamas, mas quando compreendem que a não-amamentação protege seus bebês 

transparecem consciência, conformismo e aceitação.  

Conclusão: Demonstrou-se a percepção das enfermeiras acerca das mães que tiveram a amamentação 

contraindicada. Evidenciou-se a preocupação com uma assistência de enfermagem cada vez mais a qualificada, e 

que com sensibilidade ofereça atenção, apoio e orientação, buscando compreender a singularidade que cada 

situação exige. 

Descritores 

Enfermagem; Enfermagem materno-infantil; Pesquisa em Enfermagem; aleitamento materno e percepção. 

Abstract 

Objective: To understand the nurses' perceptions of mothers who had contraindicated breastfeeding. 

Methods: A descriptive and exploratory study with a qualitative approach. Attended nineteen nurses who work 

in rooming in two referral hospitals in Aracaju, SE. Data were analyzed using content analysis. 

Results: he nurses realized that breastfeeding mothers who had contraindicated require greater attention and care 

that when they understand that non-breastfeeding protects their babies have feelings of consciousness, 

conformity and acceptance. Sadness, frustration, fear, anguish, shame, embarrassment, guilt, and escape when 

they experience the conviviality of rooming with women who could breastfeed, and due to bandaging the 

breasts. 

Conclusion: It demonstrated the perception of nurses as related to mothers who had the breastfeeding 

contraindicated. It showed the concern with nursing care increasingly qualified, and sensitively offers care, 

support and guidance, seeking to understand the uniqueness that each situation requires. 

 

Keywords 

Nursing; Maternal-Child Nursing; Nursing Research;  Breast feeding and Perception. 

Introdução 
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O leite materno caracteriza-se como o alimento mais completo para o bebê por conter 

substâncias e nutrientes que este precisa para crescer e se desenvolver com saúde. O tempo 

preconizado para o Aleitamento Materno Exclusivo (AME) é de seis meses, que pode se 

prolongar até dois anos ou mais, complementado com outros alimentos. 
(1-3)

 

Além dos benefícios nutricionais para a criança, a amamentação envolve interação 

profunda entre mãe e filho, repercute na fisiologia e habilidade para se defender de infecções, 

no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, além das implicações na saúde física
 
e 

psíquica da mãe. 
(4)

  

Em algumas situações com protocolos bem definidos, o Ministério da Saúde, orienta 

que o leite materno não seja ofertado, como nos casos de infecção materna pelo vírus da 

imunodeficiência humana (HIV), pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV1 e HTLV2), 

infecção pelo citomegalovírus (CMV) quando a criança for prematura ou imunodeficiente por 

qualquer etiologia, uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação e criança 

portadora de galactosemia (incapacidade de metabolizar a galactose). 
(5)

 

As mães que vivenciam condições que contraindicam o aleitamento materno a seus 

filhos sentem o desejo de amamentar e se preocupam com a saúde da criança, devido ao 

conhecimento dos benefícios do aleitamento natural. 
(6)

 Além da preocupação essas mães 

apresentam também sentimentos de tristeza, frustração, angústia, culpa e inutilidade. 
(7) 

A assistência a essas mães, nos primeiros dias pós-parto se dá no ambiente do 

alojamento conjunto (AC), onde o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, permanece 

ao lado da mãe, 24 horas por dia, recebendo a prestação de todos os cuidados assistenciais, 

pelos profissionais de saúde, bem como a orientação aos pais sobre a saúde da mãe e filho. 
(8)

  

Esses momentos iniciais do pós-parto exigem uma atenção profissional focada na 

educação e orientação à saúde, para ajudar a família a desenvolver o cuidado apropriado ao 

recém-nascido.  O enfermeiro, profissional fundamental na realização do cuidado, por meio 

de sua percepção acerca das mães que tiveram o aleitamento contraindicado, pode contribuir 

para a elaboração de um cuidado mais especializado e qualificado. 

Face ao exposto, este estudo teve como objetivo compreender a percepção do 

enfermeiro acerca das mães que vivenciam condições que contraindicam o aleitamento 

materno. 
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Métodos 

 

Trata-se de estudo descritivo, exploratório, com abordagem qualitativa. Utilizou-se 

como técnica de coleta de dados a entrevista semi-estruturada.
 
A coleta de dados ocorreu entre 

janeiro e abril de 2015.
 (9)

 

Para a realização da pesquisa foram escolhidos os dois hospitais-maternidade de 

referência e que abarcam o maior número de atendimentos obstétricos na cidade de Aracaju, 

SE. Dentre eles apenas um faz parte da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). 

Determinou-se como critério de inclusão os enfermeiros que atuassem em AC. Foram 

convidados a participar do estudo todos os enfermeiros atuantes do alojamento conjunto (AC) 

dos referidos hospitais. De um total de vinte convidadas, dezenove aceitaram participar do 

estudo.  

As entrevistas com duração média de 15 minutos foram realizadas nas instituições, em 

ambiente reservado, onde as entrevistadas puderam responder às perguntas de forma 

tranquila, sem intervenções externas. A gravação das entrevistas ocorreu sob consentimento 

informado das participantes e foram transcritas na íntegra, incluindo hesitações, risos, 

silêncios, bem como estímulos da entrevistadora, para análise dos seus discursos. As 

participantes receberam nomes fictícios de princesas, a fim de resguardar suas identidades. 
(9)

 

Os resultados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, de acordo 

com Bardin, onde inicialmente foi feita uma leitura das entrevistas para a maior aproximação 

dos discursos, seguindo-se com a condensação das informações e a classificação das unidades 

de significação, originando três categorias. 

O desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e internacionais de ética 

em pesquisa envolvendo seres humanos. 
(10)

 

 

Resultados  

 

Os discursos manifestos pelas enfermeiras serão descritos agrupados em três 

categorias que emergiram como unidades significantes. 

 

Caracterização das enfermeiras participantes 

 

Todas as participantes foram do sexo feminino, a idade variou entre 27 e 61 anos, com 

tempo de formação no curso de graduação em enfermagem entre 2 e 36 anos.  
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Das dezenove entrevistadas cinco possuem pós-graduação lato sensu em áreas afins 

com sua atuação profissional (ginecologia, obstetrícia e neonatologia), nenhuma participante 

possui especialização strictu sensu.  

No que diz respeito ao treinamento sobre a amamentação, dezessete já participaram de 

algum curso exclusivamente voltado para a amamentação, onde treze relatam que o curso teve 

carga horária igual ou superior a 8 horas e quatro não se recordaram da carga horária.   

Referem dedicar em seu turno de trabalho, uma média de duas horas, para orientação 

sobre amamentação às mulheres sob seus cuidados.  

Quando questionadas sobre o uso de formulário, livro ou impresso para 

acompanhamento da amamentação, que possibilite a continuidade das orientações nos turnos 

subsequentes, nove participantes referem fazer uso de algum instrumento, sendo que estas 

laboram na maternidade participante da IHAC. 

Todas as entrevistadas já tiveram oportunidade de prestar cuidados a mães que tiveram 

a amamentação contraindicada, segundo os critérios definidos pelo Ministério da Saúde e 

informaram que a situação de contraindicação mais encontrada em sua prática assistencial é a 

da mãe portadora do HIV. 

Quando as enfermeiras foram questionadas sobre a sua percepção acerca das mães 

impossibilitadas de amamentar, relataram como enxergam a mãe e o seu comportamento na 

tentativa de enfrentamento da condição vivenciada, dando enfoque aos sentimentos 

percebidos, como disposto nas três categorias a seguir. 

 

As singularidades das mães que tiveram o aleitamento materno contraindicado 

 

As participantes relataram que enxergam as mães que tiveram a amamentação 

contraindicada como uma cliente que demanda uma maior atenção e sensibilidade, sem perder 

de vista que precisam resguardar a particularidade desta: 

 

“Ela requer muito mais assistência, requer, mais acho que orientação” (Jasmine). 

“Essa mãe a gente tem que ter um cuidado a mais, porque, ela está vivendo um grande 

momento, mas, o principal formador de vínculo (amamentação), que eu acho, ela não vai 

poder ter” (Cinderela). 
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“Você vê que é diferente da mãe que tem leite e não quer (...) essa mãe que não pode 

amamentar, mesmo tendo leite, ela meio que se esconde, ela tem vergonha de não poder 

amamentar” (Bela). 

“Cada um tem sua particularidade e a gente tem que respeitar” (Aurora). 

 

A percepção das enfermeiras acerca dos sentimentos das mães assistidas 

 

Percepção de consciência, conformismo e aceitação 

 

De acordo com algumas falas, enfermeiras relataram perceber as mulheres 

impossibilitadas de amamentar conscientes da condição que contraindica a amamentação e 

essa consciência colabora para que as mesmas sintam-se conformadas e aceitem a não 

vivência do aleitamento ao seio. Segundo os relatos, a consciência se dá por meio da 

compreensão que estão protegendo os seus bebês de alguma doença ou complicação, como 

podemos ver a seguir: 

“Eu não vejo, pelo menos no tempo que estou aqui, eu nunca vi tristeza, eu vejo elas 

conscientes, ‘que eu não posso fazer isso, porque eu vou proteger o meu bebê’ (...)” (Branca 

de Neve). 

“Eu nunca ouvi dizer: ‘ah, eu quero amamentar meu filho! ’, não. Eu as acho assim, até 

conformadas!” (Wendy). 

“Desde o momento que a mãe descobre, que ela é orientada. Há aceitação de não 

amamentar para proteger o seu filho. Então, acredito que a vontade de proteger o filho é 

tanta, que isso não afeta” (Jane).  

“Eu acho que ela se conforma, porque ela sabe que vai prejudicar o bebê (caso amamente). 

Há uma aceitação!” (Rapunzel). 

 

Percepção de tristeza, frustração, medo, angústia, vergonha, constrangimento, culpa e fuga 
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Os discursos destacaram a percepção de sentimentos de tristeza e frustração das mães 

diante do reverso da amamentação e acreditam que isso se deva principalmente a permanência 

na enfermaria com mulheres que não compartilham da sua condição. 

As enfermeiras relataram que compartilhando do mesmo ambiente, a mãe 

impossibilitada de amamentar passa a observar as outras mulheres vivenciando a 

amamentação a seus filhos, o que a confronta com uma experiência que, muitas vezes ela 

deseja, mas não poderá vivenciar: 

“Tristeza mesmo! Eu percebo isso! Principalmente porque elas ficam em enfermaria. Porque 

é normalmente uma (mãe portadora de HIV), quando tem duas ou três de HIV a gente coloca 

numa enfermaria só, que são 03 leitos. Mas, nem sempre é possível. Aí você nota que é 

tristeza por verem as outras amamentando e elas não poderem amamentar” (Tiana). 

 As entrevistadas enunciaram ainda que as mães impossibilitadas de amamentar, por 

infecção pelo HIV, apresentam além da tristeza, medo, angústia, vergonha, constrangimento, 

culpa e desejo de fuga da realidade, em virtude do seu diagnóstico e não necessariamente por 

terem a amamentação contraindicada, conforme discursos a seguir: 

“Elas têm medo de serem excluídas, se sentem angustiadas, por causa disso, das pessoas 

saberem o que elas têm” (Giselle). 

“Algumas eu percebo que (...) ficam se sentindo culpadas mesmo, por não terem se cuidado 

tanto, por não terem se tratado” (Ariel). 

“Ela quer fugir. A impressão é que ela quer fingir que não está ali, que não está 

acontecendo, que não existe aquela amamentação. É muito difícil uma mãe compartilhar (o 

que sente), porque o que ela não quer compartilhar é o que levou ela a não poder 

amamentar” (Nancy). 

“Ela tem vergonha de não poder amamentar e vergonha também por causa do diagnóstico” 

(Bela). 

 O enfaixamento das mamas também aparece como fator correlacionado à apresentação 

desses sentimentos: 

 “A mãe (impossibilitada de amamentar) precisa enfaixar as mamas para não ter produção, 

isso constrange! Eu pelo menos tento orientar de uma forma que ela não fique constrangida” 

(Anna). 
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As falas destacaram novamente a preocupação das enfermeiras sobre a permanência 

no mesmo ambiente de mães que podem amamentar, com aquelas que tiveram a 

amamentação contraindicada, como fator gerador de constrangimento, como relatado a seguir: 

“É uma situação totalmente constrangedora, porque na enfermaria são três pessoas e nem 

todas as pessoas respeitam o espaço uma da outra, então tem pessoas que querem entender 

porque o meu filho mama e o da outra não mama. De certa maneira isso causa um 

constrangimento tão grande para a paciente que está ali impossibilitada. A gente não tem 

estrutura física. Se tivesse mais leitos (...) não para isolar, mas para tentar dar um pouco 

mais de conforto para elas. As de fora vão entender como um isolamento, mas quem está 

dentro vai entender como um conforto” (Giselle). 

  

Percepção de que as mães sentem-se impotentes 

 

 O sentimento de impotência foi percebido pelas entrevistadas quando o motivo da 

contraindicação foi o diagnóstico de galactosemia no bebê: 

“Já quando é o bebê com intolerância aos componentes do leite materno (...) a mãe se sente 

impotente e podada de fazer aquilo que ela gostaria” (Rapunzel). 

 

A dificuldade das enfermeiras em descrever sua percepção acerca das mães que 

vivenciam condições que contraindicam a amamentação  

 

Os enfermeiros podem construir suas ações com base nas percepções que tem da 

realidade em que atuam. Contudo, algumas participantes narraram sobre a dificuldade em 

elaborar as ideias sobre as impressões que a situação abordada lhe causava, por não terem 

refletido, em algum momento de sua prática, sobre a mãe contraindicada a amamentar:  

“Perceber é difícil porque acho que isso é muito pessoal, às vezes ela está sorrindo para você 

e por dentro ela está arrasada” (Giselle). 
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 “Como eu disse pra você, eu posso até estar sendo crua! Minha visão nunca foi a de ‘me 

deixa ver se ela está triste porque não pode!’ Pode ter passado despercebido. Ou até ela não 

ter demonstrado” (Branca de Neve). 

Embora reconheça as singularidades apresentadas pela mãe diante da contraindicação ao 

aleitamento materno, as enfermeiras relatam sentir dificuldades em refletir sobre os fatos: 

“Eu nunca parei para refletir. Sobre isso não! Por que assim, como ela não pode 

(amamentar), a gente conversa e explica o porquê que ela não pode. Mas, eu nunca parei 

para pensar como é que ela está se sentindo” (Aurora) 

 

Discussão 

Considerando que o método tem como função alcançar as informações necessárias 

para responder o objetivo de um trabalho, a metodologia qualitativa adequou-se bem ao que a 

pesquisa propôs, uma vez que esta objetivou estudar a subjetividade da informação, no 

cenário onde transcorre a ação do enfermeiro, compreendendo, contudo, que uma de suas 

limitações é a representação da realidade local, não sendo possível generalizar os resultados. 

(10)
  

Entretanto, o ensaio contribuiu para a compreensão da percepção do enfermeiro acerca 

das mães que vivenciam condições que contraindicam a amamentação, ação fundamental, 

para a elaboração de uma prática assistencial reflexiva, com foco no cuidado que deve ser 

prestado ao indivíduo com toda a sua complexidade. Numa assistência qualificada deve-se 

buscar atender de forma individualizada as necessidades emocionais, sociais e culturais do 

cliente. 

Evidenciou-se que as enfermeiras, percebem que mães que tiveram a amamentação 

contraindicada, demandam maior atenção e cuidado, principalmente no que diz respeito ao 

apoio e à orientação em saúde.  

A empatia, o apoio, a orientação e conforto são formas de oferecer um bom tratamento 

ao paciente, em qualquer situação. Cabe aos profissionais de saúde uma atuação sensível, 

harmônica e integrada, compreendendo a singularidade que cada situação comporta. 
(11)

 

A percepção dos sentimentos apresentados pelas mães, tais como, tristeza, frustração, 

angústia, vergonha, constrangimento, condiz com os sentimentos referidos pelas mulheres 

impossibilitadas de amamentar, em pesquisa realizada com as mães que vivenciam tal 
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condição. As mães tendem a uma melhor aceitação a contraindicação à amamentação pela 

consciência de que estão agindo no melhor interesse de seus filhos. 
(6,11)

 

Em sua maioria portadoras do HIV, as mães diante da vicissitude da revelação do 

diagnóstico e pela permanência com outras puérperas no alojamento conjunto, transpareceram 

às enfermeiras a intensificação do sentimento de tristeza, medo, angústia e constrangimento. 

(12,13) 
 

Corroborou-se nesta pesquisa, a necessidade de que os profissionais da área da saúde 

levem em conta a amplitude do assunto, tratando a amamentação não apenas sob o prisma 

biológico, tema já discutido há alguns anos, mas que ainda se mostra atual.  

É importante considerar o cenário das emoções do qual a amamentação faz parte. As 

ações e as reações são permeadas por componentes emocionais que, mesmo não estando 

explícitos, compõem sentidos que as sustentam. Em outras palavras, não há como estabelecer 

um cuidado qualificado às mães, sem considerá-las em sua integralidade. 
(13)

   

Esta pesquisa também demonstrou que as enfermeiras percebem que o procedimento 

de enfaixamento das mamas expõe as mães HIV positivo, causando-lhes angústia, vergonha e 

constrangimento uma vez que, as diferencia das demais. A atitude confronta a mulher com a 

ideia de não poder exercer a ação que para ela significa cuidado, proteção e geração de 

vínculo. 
(14)

 

O enfaixamento das mamas, antes recomendado, hoje tem sido desestimulado pelo MS 

demonstrando a importância de considerar as repercussões que as ações assistenciais têm 

sobre a vida dos indivíduos.  
(15)

 

Constatou-se que embora reconheça as singularidades apresentadas pela mãe diante da 

contraindicação ao aleitamento materno, as enfermeiras aparentam que a percepção se dá de 

forma automática, e ao se verem diante da necessidade de elaborar as suas ideias, por meio do 

resgate de suas percepções, sentem dificuldades. 

 

Conclusão 

 

Esta pesquisa possibilitou compreender a percepção das enfermeiras acerca das mães 

que vivenciam condições que contraindicam o aleitamento materno.  

Na percepção das enfermeiras, as mães que tiveram o aleitamento contraindicado, 

demandam maior atenção e cuidado, principalmente, no que diz respeito à orientação e apoio. 
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Averiguou-se que as enfermeiras estão sensíveis em sua prática à identificação das 

necessidades emocionais das mães que tiveram o aleitamento materno contraindicado, por 

meio do relato da percepção dos sentimentos, que estas demonstram. A percepção desses 

sentimentos encontrou-se em consonância com o que foi relatado pelas mães em estudos que 

abordaram o tema. 

Na percepção das enfermeiras, quando as mães compreendem que a não-amamentação 

protege os seus bebês, estas conseguem aceitar a condição vivenciada, apresentando-se 

conscientes e conformadas. Tristeza, frustração, medo, angústia, vergonha, constrangimento, 

culpa e fuga foram percebidos principalmente nas mães portadoras do HIV, ao vivenciarem o 

convívio do alojamento conjunto com mulheres que podiam amamentar, e pelo procedimento 

de enfaixamento das mamas, ainda amplamente utilizado, embora já não mais recomendado 

pelo Ministério da Saúde. 

Evidenciou-se a necessidade de ampliar a preocupação com uma assistência de 

enfermagem mais qualificada, e que com sensibilidade ofereça atenção, apoio e orientação 

buscando compreender a singularidade que cada situação exige. 
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Experiência do cuidar de mães que tiveram a amamentação 

contraindicada: estudo descritivo 

 

RESUMO  

 

Objetivo: reconhecer como se dá a prática do enfermeiro, diante da percepção acerca 
das mães que tiveram a amamentação contraindicada. Métodos: Estudo descritivo, 
exploratório, com abordagem qualitativa. Participaram dezenove enfermeiras que 
desempenham atividades em alojamento conjunto, em duas maternidades de referência 
em Aracaju, SE. Utilizou-se a análise de conteúdo fundamentado pela Teoria do 
Interacionismo Simbólico. Resultados: As enfermeiras consideraram importante para 
resguardar a privacidade das mães que tiveram o aleitamento materno contraindicado, 
que estas fossem alocadas em enfermarias privativas. O enfaixamento das mamas,  
permanece amplamente utilizado, como medida associada a inibição farmacológica da 
lactação, embora já não recomendado pelo Ministério da Saúde. Constatou-se que as 
enfermeiras priorizam ações de orientação e enxergam a importância do acolhimento a 
essas mães. Conclusão: Reconheceu-se a prática do enfermeiro às mães que tiveram o 
aleitamento materno contraindicado. E nesse contexto o olhar da pesquisadora foi 

amparado na Teoria do Interacionismo Simbólico. 
 
 
Descritores: Enfermagem; Aleitamento materno; Percepção; Assistência materno-

infantil. 

 

ABSTRACT 

Objective: To recognize how is the nurse practice, given the perception of mothers who 
had contraindicated breastfeeding. Methods: A descriptive and exploratory study with a 
qualitative approach. Attended nineteen nurses who perform activities in rooming in two 
referral hospitals in Aracaju, SE. We used the content analysis based on the Theory of 

Symbolic Interaction. Results: The nurses considered it important to protect the privacy 
of mothers who had contraindicated breastfeeding, these were allocated to private 
wards. The bandaging the breasts, remains widely used as a measure associated with 
pharmacological inhibition of lactation, though no longer recommended by the Ministry of 
Health. It was found that the nurses prioritize actions and guidance they see the 
importance of the host to these mothers.Conclusion: It was recognized the nursing 
practice for mothers who had contraindicated breastfeeding. And in this context the gaze 
of the researcher was supported in the Theory of Symbolic Interaction. 

 

Keywords: Nursing; Breast feeding; Perception; Maternal-Child Health Services. 

 

INTRODUÇÃO 
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O aleitamento materno constitui a mais sensível, econômica e eficaz intervenção para 

redução da morbimortalidade infantil. Além dos benefícios nutricionais, repercute na 

fisiologia e habilidade do bebê em defender-se de infecções, no desenvolvimento 

cognitivo, na saúde física e psíquica da mãe. Consiste ainda, numa estratégia natural de 

formação de vínculo e afeto (1-4). 

A OMS, com base em evidências científicas, recomenda o aleitamento materno exclusivo 

(AME) por seis meses e a manutenção do aleitamento materno acrescido de alimentos 

complementares por dois anos de vida ou mais (5 - 6). 

Contudo, em algumas situações, o Ministério da Saúde, contraindica a oferta do leite 

materno, como nos casos de infecção materna pelo vírus da imunodeficiência humana 

(HIV), pelo vírus T-linfotrópico humano (HTLV1 e HTLV2), infecção pelo citomegalovírus 

(CMV) quando a criança for prematura ou imunodeficiente por qualquer etiologia, uso de 

medicamentos incompatíveis com a amamentação e criança portadora de galactosemia 

(incapacidade de metabolizar a galactose) (6).  

Após o parto, a mãe, o bebê e o seu acompanhante, permanecem lado a lado 24 horas 

por dia, no alojamento conjunto, recebendo a prestação de todos os cuidados 

assistenciais, pelos profissionais de saúde, bem como a orientação aos pais sobre a 

saúde da mãe e filho. Esse ambiente é assim constituído, no intuito de colaborar no 

incentivo ao aleitamento materno. O enfermeiro deverá organizar-se de forma a assistir 

nesse mesmo ambiente, e período a mãe que teve o aleitamento materno contraindicado 

e a mãe que será estimulada a amamentar (7). 

Estudos mostram que as mães que vivenciam condições que contraindicam o aleitamento 

materno sentem o desejo de amamentar e se preocupam com a saúde da criança, devido 

ao conhecimento dos benefícios do aleitamento natural. Além da preocupação, essas 

mães apresentam também sentimentos de tristeza, frustração, angústia, culpa e 

inutilidade (8-9). 

Enfermeiras relataram que em sua experiência profissional, a ocorrência da 

contraindicação do aleitamento, na maioria das vezes, se dá pela infecção pelo HIV. E em 

sua percepção, as mães que tiveram o aleitamento contraindicado demandam maior 
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atenção e cuidado, principalmente, no que diz respeito à orientação e apoio, apresentam 

sentimentos de tristeza, frustração, medo, angústia, vergonha, constrangimento, culpa e 

fuga, atribuindo esses sentimentos principalmente ao convívio no alojamento conjunto 

com mulheres que podem amamentar e pelo procedimento de enfaixamento das mamas 

(10).  

Ante o exposto, surgem os seguintes questionamentos: como o enfermeiro norteia as 

ações de orientação, cuidado e apoio diante da sua percepção acerca das mães que 

vivenciam condições que contraindicam o aleitamento materno? Quais são as ações do 

enfermeiro que contribuem para uma assistência mais qualificada a essas mães? 

Diante disso, este estudo tem o objetivo de reconhecer como se dá a prática do 

enfermeiro, diante da percepção acerca das mães que tiveram o aleitamento materno 

contraindicado. E nesse contexto o olhar da pesquisadora foi amparado na Teoria do 

Interacionismo Simbólico. 

 

MÉTODOS 

Este trabalho possui caráter exploratório-descritivo, com abordagem de natureza 

qualitativa. Utilizou-se como técnica de coleta de dados a entrevista semi-estruturada 

(11). Esta pesquisa foi realizada de acordo com as normas da Resolução 466/2012 do 

Conselho Nacional de Saúde, com aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Sergipe, sob o número de parecer CAAE: 

38086414.5.0000.5546 e protocolo: 864.278. A coleta de dados ocorreu entre janeiro e 

abril de 2015. 

O cenário desta pesquisa contemplou dois hospitais-maternidade que são referência no 

atendimento obstétrico, na cidade de Aracaju, SE. Um dos hospitais-maternidade 

participa da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC). 

Determinou-se como critério de inclusão dos participantes, serem enfermeiros e atuarem 

nas unidades de alojamento conjunto (AC), das referidas instituições. A população alvo 

foi de vinte enfermeiros, o que representava a totalidade de enfermeiros que atuam no 
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AC, dos referidos hospitais-maternidade. Destes, dezenove aceitaram participar do 

estudo.  

Reservou-se um ambiente tranquilo nas instituições, sem intervenções externas, para 

realização das entrevistas, que tiveram duração média de 15 minutos. A gravação 

ocorreu sob consentimento informado das participantes e foram transcritas na íntegra, 

incluindo hesitações, risos, silêncios, bem como estímulos da entrevistadora, para análise 

dos seus discursos. As participantes receberam nomes fictícios de princesas, a fim de 

resguardar suas identidades (12).  

Os dados coletados foram analisados por meio da técnica de análise de conteúdo, 

conforme procedimentos descritos por Bardin, que organiza o procedimento de análise 

em torno de três pólos cronológicos, a pré- análise, a exploração do material e o 

tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação (13).  

As entrevistas foram digitadas na íntegra. Após a digitação iniciou-se a pré-análise, com 

a leitura flutuante, os índices que foram sendo identificados durante a leitura flutuante 

foram sendo grifados com a ferramenta realce de texto. A fase seguinte foi de exploração 

do material, onde os dados foram sendo agregados em uma tabela simples, de acordo 

com as unidades de significação identificadas, que posteriormente após reagrupamento 

deu origem as categorias. 

 Foram elaboradas três categorias, descritas a seguir: 

 Admissão e alocação no alojamento conjunto: promoção da privacidade e 

conforto; 

 Uso do inibidor da lactação e enfaixamento das mamas: ações para inibir a 

lactação; 

 Orientações e acolhimento. 

O olhar da pesquisadora foi amparado pela Teoria do Interacionismo Simbólico, que 

colaborou na compreensão da maneira como a percepção da enfermeira é construída ou 

modificada de acordo com a interação com as mães que tiveram a amamentação 

contraindicada, e de que forma essa percepção induz a ação da enfermeira. 

 

RESULTADOS  
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A seguir apresenta-se o resultado dos discursos dos enfermeiros sobre sua prática 

assistencial, diante da percepção acerca das mães que tiveram a amamentação 

contraindicada. 

 Admissão e alocação no alojamento conjunto: promoção da privacidade e 

conforto 

Notou-se pelos relatos que a preocupação dos enfermeiros com o bem-estar das mães 

inicia-se desde o momento da admissão destas e sua alocação na unidade de alojamento 

conjunto.  

Em uma das maternidades, adotou-se como rotina a estratégia de colocar as mães que 

tiveram o aleitamento materno contraindicado em enfermarias com menor quantidade de 

leitos e quando possível, sozinhas, buscando assim a manutenção de sua privacidade: 

Quando “sobe” (vai para o alojamento conjunto) a gente não coloca junto das 
outras para não ter especulações: “porque mama enfaixada?”, “porque o seu 
bebezinho está tomando isso?”. (...) A gente não isola, deixa ela separada 

pelo particular dela (Branca de neve). 
 
A gente evita deixar as mães que não podem amamentar, com mães que 
estejam amamentando (...) fica meio constrangedor! (...). O bebê está 
chorando no bercinho, ai uma vai e fala: “dê o peito, é fome!”, aí ela (a mãe 
que teve a amamentação contraindicada) fica com vergonha até de falar. Às 
vezes ela tem vergonha da própria família (Ariel). 
 

Quando já é portadora do HIV(...) fazemos o possível para que ela fique na 
enfermaria individual, para preservar a paciente e não pela falta de 
assistência (Alice). 
 
A gente tenta explicar o máximo. Dar o conforto porque é mãe e ninguém 
quer ver o seu filho chorando com fome, e as outras estão amamentando, e 
ás vezes até muitas assim, não querem amamentar e ela que não pode, está 

querendo amamentar (Ariel). 
 

Enfaixamento das mamas e utilização do inibidor da lactação: ações para inibir 

a lactação 

As enfermeiras relataram usar amplamente como técnicas de inibição da lactação, na 

mãe que teve a amamentação contraindicada, o enfaixamento das mamas concomitante 

a administração da cabergolina, com destaque para as mães HIV positivo: 

Quando ela (mãe) vem do centro obstétrico já informam que é paciente HIV 
positivo (...). Então a gente vê a questão do enfaixamento das mamas, 
providencia o mais rápido possível, orienta mais uma vez, observa no 
prontuário se foi prescrito o inibidor da lactação, a cabergolina (Rapunzel). 
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(...) Observa-se no prontuário se foi prescrito o inibidor da lactação, a 
cabergolina. Depois é passado para o lactário que o bebê vai fazer uso do 
complemento, que na verdade não vai ser complemento, a dieta vai ser 
aquela, sempre o leitinho (artificial) (Rapunzel). 
 
Primeiro a gente vai orientar e dizer todos os motivos da não amamentação. 
Ela (a mãe) continua com o bebê dela, não há o impedimento de ter o 
carinho, ter o contato, isso não impede. Mas, é colocada uma faixa em ambos 
os peitos para tentar diminuir a produção de leite (Elsa). 
 

 
Algumas entrevistadas ressaltam que o enfaixamento das mamas só ocorre com o 

consentimento da paciente e no momento em que ela se sente menos constrangida para 

fazê-lo: 

A primeira coisa que a gente faz é dizer o porque que ela tem que ser 
enfaixada, mas que ela não é obrigada (Esmeralda).  
 
A gente respeita o momento que ela quer que enfaixe, mas explica se não 
enfaixar a mama vai encher de leite e vai ser mais dolorido esse processo 
para você, porque você vai ter o leite e não vai poder dar (Giselle). 
 
Ela não quis ficar enfaixada (...). Se ela não quiser enfaixar, ela não enfaixa! 
As vezes já vem de lá de baixo (centro obstétrico) enfaixada, mas quando 
chega aqui em cima (alojamento conjunto) a gente conversa novamente 
(Ariel). 
 
Tive um caso que a mãe era soropositiva e a família não sabia e ela pediu que 
não enfaixasse. E se chegassem lá e encontrassem-na enfaixada iriam 

desconfiar (...), iriam questionar (Jasmine). 
 

Algumas participantes chamaram a atenção em seus discursos, para a percepção do 

desconforto ocasionado pelo enfaixamento das mamas: 

 Aquilo coça! Quando ela tira não quer mais enfaixar (Bela). 
 

A mãe precisa enfaixar as mamas para não ter produção, isso constrange! 
(Anna). 
 
De certa maneira isso (enfaixamento) causa um constrangimento muito 
grande para a paciente que está ali (na enfermaria de três leitos) (Giselle). 
 
Quando ela vai tomar banho tem que tirar, e a gente orienta que ela chame 

para enfaixar novamente, algumas já pedem, pois não querem (que o 
profissional enfaixe), preferem elas mesmas colocarem a faixa (Nancy). 
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Orientações e acolhimento 

 

Em todas as entrevistas foi demonstrada preocupação com a orientação e acolhimento às 

mães que tiveram a amamentação contraindicada. Segundo os relatos as orientações são 

feitas por todas as enfermeiras, para garantir a compreensão das orientações e retirada 

de dúvidas: 

Ela geralmente já vem orientada da sala de parto, até do próprio pré-natal. Já 
sabe da impossibilidade. Mas, a gente reorienta, porque tem muitas que se 
você não conversar, podem até chegar a tentar amamentar (Cinderela). 
 
Tentar tratá-la de forma igual; orientar com relação ao risco do bebê, com 
relação à parte burocrática também (...), que é o suporte e o 

acompanhamento pós-alta (Jasmine). 
 
Você conversa e percebe o alívio nos olhos dela, porque ela sabe que tem 
uma pessoa que entende, a forma como você fala dá certo alívio e ela se 
sente mais confortável em relação aquilo (...). Para ela é todo mundo 
estranho, o ambiente é estranho, as pessoas são estranhas e chega uma 
pessoa que acolhe e que explica (Giselle). 

 

Algumas enfermeiras falaram como é a experiência de realizar as orientações na 

enfermaria, onde se encontram ao mesmo tempo mães que podem amamentar e mães 

que tiveram a amamentação contraindicada e a preocupação de não causar 

constrangimento a estas últimas: 

Para aquela que eu não posso falar muita coisa (mãe contraindicada a 
amamentar) é mais complicado, é constrangedor também para a gente, 
porque tem que ter todo um cuidado, na questão do outro não ouvir também, 
do jeito de chegar para ela (Rapunzel). 

 
Quando tem uma paciente HIV positiva, a gente já fala de uma maneira (...) 
para ela não se sentir diferente (Tiana). 
 
Quando sinto que elas estão muito intimidadas, às vezes eu tento conversar 
com ela à parte (Nancy). 
 

Uma entrevistada ressalta a satisfação em prestar uma assistência acolhedora, livre de 

julgamentos e discriminações: 

Ninguém sabe da vida do outro, então não cabe à gente estar julgando, a 
gente só está aqui para esclarecer, então vamos esclarecer! Quando você 
conversa e explica as coisas de uma maneira bem sutil, o efeito é bem 
melhor, e aí você percebe o alívio (da mãe). É aí que a gente sabe que valeu 
à pena o tempo que você parou para conversar com a paciente (Giselle). 
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DISCUSSÃO  

Observou-se na pesquisa a preocupação da enfermeira ao iniciar a assistência à mãe 

contraindicada a amamentar no alojamento conjunto, com a alocação desta em local 

mais reservado, onde possa ter preservada a sua intimidade, uma vez que sua 

assistência envolve ações que a diferenciarão das demais mães que estão no alojamento 

conjunto, chamando a atenção destas e abrindo brechas para comentários e 

especulações.  

O Ministério da Saúde recomenda que não há necessidade de isolar a puérpera ou seu 

recém-nascido. Entretanto, as enfermeiras defendem a importância de deixar a mãe em 

ambiente reservado, não com o intuito de isolar, mas de preservar a sua privacidade (14).  

A enfermeira em sua prática assistencial percebe que a permanência das mães que 

tiveram a amamentação contraindicada junto com mães que podem amamentar causa 

constrangimento à primeira, por expor ao risco das demais companheiras descobrirem o 

diagnóstico, no caso da mãe portadora de HIV, ou causar tristeza e sofrimento por 

confrontá-la com a sua condição de não amamentar. 

Estudo corrobora o exposto acima, chamando a atenção para a necessidade de uma 

readequação do alojamento conjunto nas instituições hospitalares para este segmento 

populacional, evitando assim situações constrangedoras e sentimentos punitivos (8).  

Inferiu-se neste estudo que o enfaixamento das mamas permanece amplamente utilizado 

como medida associada à inibição farmacológica da lactação, na prática assistencial às 

mães que tiveram o aleitamento contraindicado devido a infecção pelo HIV.  

Em manual publicado em 2010, o Ministério da Saúde, avalia os resultados do 

enfaixamento das mamas como ruins, com elevada taxa de não-inibição da lactação e 

elevada frequência de abscessos mamários e recomenda o seu uso apenas quando a 

cabergolina não estiver disponível (14). 

Não foi possível determinar as razões para continuidade da ação do enfaixamento das 

mamas das mães contraindicadas a amamentar pelas enfermeiras, uma vez que. O 

procedimento demonstra baixa efetividade e repercute de forma negativa para as mães, 

o que alude a necessidade de novos treinamentos para o profissionais sobre o tema e a 
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avaliação da necessidade de criação de um protocolo que atenda as necessidades loco 

regionais. 

Percebeu-se que as enfermeiras priorizam as ações de orientação e enxergam a 

importância do acolhimento às mães que vivenciam condições que contraindicam o 

aleitamento materno. Outro ensaio ressalta a necessidade da manutenção de um 

ambiente acolhedor e de profissionais de saúde direcionados para as informações de 

promoção e prevenção à saúde, com a interação profissional-mulher contribuindo com as 

informações necessárias para a sua vivência (15). 

A Teoria do Interacionismo Simbólico (IS) alicerçou este trabalho norteando a 

compreensão da autora acerca da maneira como enfermeiras elaboram as suas ações, de 

acordo com a percepção que tem acerca das mulheres que tiveram o aleitamento 

materno contraindicado, constituindo a prescrição do cuidado realizado por elas ou 

delegado a sua equipe. 

De acordo com a versão de Blumer, o IS repousa sobre três premissas. Na primeira 

premissa os seres humanos agem sobre as coisas de acordo com a base dos significados 

que as coisas têm para eles. Na segunda, o significado de tais coisas é derivado ou surge 

da interação social, que se tem com o próximo. E a terceira premissa nos revela que 

esses significados são manipulados e modificados por meio de um processo interpretativo 

usado pela pessoa para lidar com as coisas que ela encontra(16).  

De forma geral, pode-se inferir que as enfermeiras, com base nos significados que a 

situação representou de forma individual, para cada uma delas, interpretou a situação 

vivenciada pela mãe e gerou uma ação de cuidado com vistas à solução do problema 

identificado.  

Ao ressignificar os seus conceitos, as enfermeiras ressignificaram também a sua prática, 

o que lhes motivou a executar ações de cuidado individualizadas, voltadas às 

necessidades identificadas, com vistas a uma assistência mais qualificada.  

Transpondo à prática, de acordo com a interpretação obtida neste processo interativo 

com as mães, observou-se a instituição de ações de cuidado que motivaram resguardar a 

privacidade da mãe, com exemplo da alocação destas em enfermarias com menor 
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quantidade de leitos, ou até mesmo em quartos privativos, quando possível, evitando 

especulações e comentários sobre seu diagnóstico, a diminuição da tristeza, culpa e 

frustração, uma vez que num ambiente privativo não observará a prática da 

amamentação pelas outras mães alojadas no mesmo quarto.  

As enfermeiras buscaram também, estratégias de acolhimento e orientação às mães, 

ofertando conforto para possibilitar o sentimento de alívio e segurança, entre outros. 

 

CONCLUSÃO 

 

O estudo possibilitou reconhecer como se dá a prática do enfermeiro, diante da 

percepção acerca das mães que tiveram a amamentação contraindicada. E nesse 

contexto o olhar da pesquisadora foi amparado na Teoria do Interacionismo Simbólico. 

Conclui-se que na percepção das enfermeiras a alocação das mães que vivenciam 

condições que contraindicam o aleitamento materno, em local mais reservado, é uma 

ação importante para que a mãe possa ter preservada a sua privacidade e intimidade, 

assim como constitui-se numa forma de aliviar os sentimentos de tristeza, frustração, 

medo, angústia, vergonha, constrangimento, culpa e fuga que foram percebidos 

principalmente nas mães portadoras do HIV, ao vivenciarem o convívio do alojamento 

conjunto com mulheres que podiam amamentar. 

Constatou-se que as enfermeiras priorizam as ações de orientação e enxergam a 

importância do acolhimento às mães que vivenciam condições que contraindicam o 

aleitamento materno. 

Identificou-se que o procedimento de enfaixamento das mamas, ainda permanece 

amplamente utilizado, como medida associada a inibição farmacológica da lactação, 

embora já não mais recomendado pelo Ministério da Saúde e portanto sugere-se a 

elaboração de um protocolo local que avalie a realização deste procedimento 

considerando as singularidades de cada caso e as evidências científicas. 

A pesquisa abriu caminho para a reflexão de que a prática das enfermeiras se dará de 

acordo o significado que as coisas têm para elas. Esse significado pode ser produto da 
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interação social, das experiências de vida, das experiências profissionais e dos 

conhecimentos apreendidos pela enfermeira. E podem modificar-se por meio de um 

processo interpretativo usado por ela, conforme as premissas da teoria do Interacionismo 

Simbólico, por Blumer.  

Espera-se que os resultados dessa pesquisa estimulem outros estudos, e sirva como 

subsídio para orientações consubstanciadas do cuidado da enfermeira com as mães que 

vivenciam condições que contraindicam o aleitamento materno, o que certamente 

promoverá mudanças de paradigmas da prática assistencial. Isto poderá contribuir para a 

melhoria da prática nas unidades de AC e amparar a mãe impossibilitada de amamentar 

no enfrentamento da condição vivenciada. 
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Considerações finais 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados desse estudo possibilitaram a compreensão da percepção das 

Enfermeiras acerca das mães que tiveram a amamentação contraindicada e o reconhecimento 

da prática do enfermeiro às mães que tiveram a amamentação contraindicada. E nesse 

contexto o olhar da pesquisadora foi amparado na Teoria do Interacionismo Simbólico. 

Nos discursos os sentimentos de consciência, conformismo e aceitação, foram 

percebidos, quando as mães compreendiam que a não-amamentação protegia os seus bebês. 

Tristeza, frustração, medo, angústia, vergonha, constrangimento, culpa e fuga foram 

percebidos principalmente nas mães portadoras do HIV, ao vivenciarem o convívio do 

alojamento conjunto com mulheres que podiam amamentar, e pelo procedimento de 

enfaixamento das mamas.  

As enfermeiras consideraram importante para resguardar a privacidade das mães que 

tiveram a amamentação contraindicada, que estas fossem alocadas em enfermarias privativas. 

O enfaixamento das mamas permanece amplamente utilizado, como medida associada a 

inibição farmacológica da lactação, embora já não recomendado pelo Ministério da Saúde. 

Constatou-se que as enfermeiras priorizam ações de orientação e enxergam a importância do 

acolhimento a essas mães. 

A pesquisa abriu caminho para a reflexão de que a prática das enfermeiras se dará de 

acordo o significado que as coisas têm para elas. Esse significado pode ser produto da 

interação social, das experiências de vida, das experiências profissionais e dos conhecimentos 

apreendidos pela enfermeira. E podem modificar-se por meio de um processo interpretativo 

usado por ela, conforme as premissas da teoria do Interacionismo Simbólico, por Blumer.  

Notou-se ainda a primordialidade de manter cursos de atualização técnico-científica 

das enfermeiras nos aspectos relativos a  prestação de cuidados às mães impossibilitadas de 

amamentar, como por exemplo, a restrição do MS à realização do enfaixamento da mama, que 

deixou de ser recomendado, entretanto, continua sendo amplamente realizado na prática. 

Espera-se que os resultados dessa pesquisa estimulem outros estudos, como subsídio 

para orientações da prática do cuidado às mães que vivenciam condições que contraindicam a 

amamentação, o que certamente promoverá mudanças de paradigmas da prática assistencial. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – MESTRADO ACADÊMICO 

 

 

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 

Código: _______________ 

Instituição em que trabalha: 

A instituição é amiga da criança? 1Sim  Não  

1. Nome:  

2. Data de nascimento:___/___/____ 

3. Sexo: 1  F  2  M  

4. Data de conclusão do curso de graduação: ___/___/____ 

5. Especialização: 

6. Você fez algum curso sobre amamentação? Qual foi a carga horária? 

 

 

7. Quantas horas aproximadamente você dedica na orientação sobre amamentação às 

mulheres sobre os seus cuidados, em suas atividades diárias, na maternidade?  

 

 

 

 

2. QUESTÕES NORTEADORAS 

 

 

 

1. Como você percebe a amamentação? 

2. Descreva como é a sua prática assistencial em alojamento conjunto, no que diz 

respeito a amamentação? 

3. Como você percebe a mãe impossibilitada de amamentar internada no alojamento 

conjunto? 

4. Qual a sua percepção em relação aos sentimentos da mulher impossibilitada de 

amamentar? 

5. Descreva como é a sua prática em alojamento conjunto quando existem mulheres que 

estão impossibilitadas de amamentar? 

APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM - MESTRADO ACADÊMICO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE 

 
1 – Dados de Identificação: 

Nome: _____________________________________________________________ 

Identidade n°__________________________Data de nascimento: ____/_____/___ 

Endereço___________________________________________________________ 

Bairro: _____________________________Cidade:__________________________ 

CEP: ___________________Telefone para contato: (   ) ______________________ 

 

2 – Dados sobre a pesquisa: 
 

Título: “Percepção do enfermeiro acerca das mães que vivenciam condições que contraindicam a 

amamentação”.   
ORIENTADORA: Prof.ª Dr.ª Rita Maria Viana Rêgo 

Prezado (a) Senhor (a) 

Estamos realizando uma pesquisa sobre a “Percepção do enfermeiro acerca das mães que vivenciam 

condições que contraindicam a amamentação”.   

A pesquisa acontecerá da seguinte forma: realizaremos uma entrevista individual, onde serão feitas 

algumas questões acerca do tema exposto acima. Essa entrevista, caso seja permitido por você, será gravada, 

apenas para fins de transcrição e análise dos dados. Para tal, informo que assinando este termo, você também 

estará autorizando a realização desta gravação. 
A realização desta entrevista não resultará em hipótese alguma, em exposição profissional e desconforto 

para você, que poderá desistir a qualquer momento, sem nenhum prejuízo.  

A relevância deste estudo consiste na elaboração de conhecimentos que certamente contribuirão para a 

melhoria da prestação de cuidados nas unidades de alojamento conjunto, além do fortalecimento das ações de 

Enfermagem. 

Garantimos o anonimato e asseguramos que todas as informações serão guardadas em sigilo pela 

pesquisadora. Você poderá ter acesso a qualquer tempo e poderá retirar possíveis dúvidas ligando para o telefone 

registrado nesta via, que ficará com você.  

Tatiane Negrão Assis da Rocha –Mestranda em Enfermagem pela Universidade Federal de Sergipe, 

Residente à Avenida José Tomás D`Ávila Nabuco, 1005, Condomínio Sergipe D`El Rey, Edifício Capela, apart 

203, Bloco A, Bairro Farolândia, Aracaju – SE. Telefone: (79) 9829-8777 (celular e whatsapp – operadora  

VIVO). Email: tatinegrao2@gmail.com. 
Qualquer reclamação a respeito do desenvolvimento desta pesquisa poderá ser dirigida ao Comitê de 

Ética em Pesquisa da Universidade Federal de Sergipe. Telefone: (79) 2105-1805. 

 

3 – Consentimento pós-esclarecido: 

 

Declaro que, fui devidamente esclarecida pela pesquisadora, e, tendo entendido o que me foi explicado, 

concordo em participar da pesquisa e permito a gravação da entrevista por mim concedida. 

 

                                 Aracaju, _____ de________________de 20    . 

_____________________________________    

 Assinatura do Participante da Pesquisa  
______________________________________ 

 Tatiane Negrão Assis da Rocha . 

 Pesquisadora -Mestranda de Enfermagem - UFS  

______________________________________ 

Assinatura da Testemunha 
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APÊNDICE C – OFÍCIO DE AUTORIZAÇÃO DE REALIZAÇÃO DAS 

ATIVIDADES DA PESQUISA NAS MATERNIDADES 
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ANEXO 1 

 

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DA REVISTA ACTA PALISTA DE 

ENFERMAGEM 

 

 

TÍTULO: O título do manuscrito com, no máximo, 12 palavras e apresentado em português 

ou inglês. Não usar caixa alta no título. 

 

DESCRITORES: Cinco descritores em Ciências da Saúde que representem o trabalho sendo 

três deles selecionados na listagem de descritores da Acta Paulista de Enfermagem e dois 

escolhidos pelo autor conforme o DECS (lista de descritores utilizada na Base de Dados 

LILACS da Bireme). 

 

RESUMO: Prepare o resumo no mesmo idioma do seu manuscrito com, no máximo, 150 

palavras e estruturado da seguinte forma: Objetivo: estabelecer a questão principal e/ou 

hipóteses a serem testadas; Métodos: descrever o desenho do estudo, população e 

procedimentos básicos; Resultados: descrever o resultado principal em uma frase concisa. 

Deve ser o mais descritivo possível. Níveis de significância estatística e intervalo de 

confiança somente quando apropriado; Conclusão: frase simples e direta em resposta ao 

objetivo estabelecido e baseada exclusivamente nos resultados apontados no resumo. 

 

INTRODUÇÃO: A introdução deve apresentar a fundamentação teórica sobre o objeto de 

estudo. A finalidade da introdução é enunciar com as devidas justificativas e explicações, a 

originalidade e validade, finalidade e aplicabilidade da contribuição ao conhecimento 

pretendida. Não mais do que quatro citações devem ser utilizadas para apoiar uma única idéia. 

Evite a citação de comunicações pessoais ou materiais inéditos. O objetivo deve ser colocado 

no último parágrafo da introdução. Lembre-se de que para cada objetivo deverá haver uma 

conclusão. 

 

MÉTODOS: Métodos - descreve como a pesquisa foi realizada, a lógica do raciocínio do 

autor na ordenação dos procedimentos e técnicas utilizadas para a obtenção dos resultados. O 

método estatístico e o critério matemático de significância dos dados também devem estar 

http://www.unifesp.br/acta/pdf/Acta%20Paul%20Enferm.%20-%20Descritores.pdf
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declarados. Estruture Métodos da seguinte forma: tipo de desenho de pesquisa, local, 

população (explicitando os critérios de seleção), cálculo do tamanho da amostra, instrumento 

de medida (com informações sobre validade e precisão), coleta e análise de dados. Nos casos 

de pesquisa envolvendo seres humanos termine métodos com a seguinte frase: “O 

desenvolvimento do estudo atendeu as normas nacionais e internacionais de ética em pesquisa 

envolvendo seres humanos” (não há necessidade de detalhes sobre aprovação em CEP porque 

este documento será anexado na plataforma de submissão on-line). 

 

RESULTADOS: descrição do que foi obtido na pesquisa, sendo exclusivo do pesquisador, 

sem citações ou comentários ou interpretações pessoais (subjetivas). 

 

DISCUSSÃO: apresenta a apreciação crítica do autor, os novos e importantes aspectos do 

estudo e a explicação sobre o significado dos resultados obtidos e as suas limitações, 

relacionando-as com outros estudos. A linguagem obedece a estilo crítico e o verbo aparece 

no passado. A essência da discussão é a interpretação dos resultados obtidos e a sua relação 

com o conhecimento existente, de forma a chegar-se a uma conclusão. Comece a discussão 

explicitando os limites dos resultados, lembrando que o limite é dado pelo método escolhido. 

No segundo parágrafo explicite a contribuição dos resultados deste estudo e a aplicabilidade. 

 

CONCLUSÃO: escrita em frase clara, simples e direta demonstrando o cumprimento do 

objetivo proposto. No caso de mais de um objetivo, deve haver uma conclusão para cada um. 

Nenhum outro comentário deve ser incluído na conclusão. 

 

REFERÊNCIAS: As referências dos documentos impressos e/ou eletrônicos deverão seguir 

o Estilo Vancouver, elaborado pelo Comitê Internacional de Editores de Revistas Médicas, 

disponíveis no endereço eletrônico www.icmje.org.  O alinhamento das referências deve ser 

feito pela margem esquerda. Os títulos de periódicos devem ser abreviados de acordo 

com List of Journals Indexed in Index Medicus e International Nursing Index. 

Não incluir na lista referências que não possam ser recuperadas no original pelo leitor como 

teses e dissertações, trabalhos de conclusão de curso e outras fontes inacessíveis (apostilas, 

anais, etc.) ou obras de reduzida expressão científica. Considere sempre a atualidade da 

referência, pois a citação de obras recentes, isto é, com menos de cinco anos, é essencial em 

artigos originais. 

http://www.icmje.org/
http://www.icmje.org/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC198440/
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No texto, as citações devem ser numeradas, consecutivamente, em algarismos arábicos, entre 

parênteses, sobrescritos e sem menção do nome dos autores; 

As Referências devem vir numeradas, na ordem da citação no texto, e aquelas que se referem 

a artigos com o texto completo em português ou outra língua, que não o inglês, as referências 

deverão ter o título em inglês, entre colchetes, com a indicação da língua do texto no final da 

referência, conforme exemplos abaixo. Todas as referências devem ser apresentadas sem 

negrito, itálico ou grifo; 

Confira cuidadosamente as referências, é obrigatório que os leitores consigam consultar o 

material referenciado no original, por isso, não use publicações isoladas (livros, teses, anais) 

nem materiais de suporte (dicionários, estatística, e outros). Por favor, não inclua mais de 30 

referências primárias e atualizadas (menos de cinco anos). 
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ANEXO 2 

 

ORIENTAÇÕES PARA SUBMISSÃO DA REVISTA ONLINE BRAZILIAN 

JOURNAL OF NURSING 

TÍTULO: 1. Formatação: - Fonte Verdana - Tamanho 12 - No idioma em que foi escrito o 

artigo submetido - Letra maiúscula somente na primeira palavra, salvo quando houver 

substantivos próprios - Em negrito, justificado, e com espaçamento DUPLO entrelinhas; 2. É 

vedado o uso de siglas, salvo para siglas internacionais; 3. Deve conter o DESENHO DE 

PESQUISA (MÉTODO) utilizado. Preferencialmente no final, precedido de dois pontos (:).4. 

O título e/ou objetivo não deve conter local de realização da pesquisa, salvo em se tratando de 

capitais, macrorregiões ou país. 5.QUALITATIVO ou QUANTITATIVO não são 

considerados métodos pela revista. 6. Deve conter até 12 palavras, incluindo o método. 

Preposições e artigos são considerados na contagem. 

 

RESUMO: 1. Formatação: - Fonte Verdana - Tamanho 10 - Espaçamento simples - 

Justificado - Conter obrigatoriamente as seções: objetivo(s), método, resultado, discussão, 

conclusão, e descritores, em negrito, no corpo do resumo. - Deve conter entre 120 e 150 

palavras 2. As seções INTRODUÇÃO e CONSIDERAÇÕES FINAIS são opcionais. 

 

SEÇÕES: 1. Formatação a: - Fonte Verdana - Tamanho 10 - Primeira letra maiúscula - 

Separados por ponta e vírgula 2. Os descritores devem seguir um ordenamento de importância 

no que se refere à caracterização do manuscrito e constar na lista de Descritores em Ciências 

da Saúde (DeCs). Disponível em: http://decs.bvs.br/ 

 

DO CONTEÚDO DAS SEÇÕES: 1. Formatação: - Fonte Verdana - Tamanho 10 - Sem 

recuo de parágrafo 2. Os limites de palavras para cada tipo trabalho submetido são os 

seguintes: Artigos originais e demais seções 5000 palavras. 3. O número de palavras é 

contabilizado do título à última referência, incluindo resumo. 4. Citações de dados empíricos, 

como entrevistas, devem ser formatadas da seguinte maneira: - Em bloco próprio, distinto do 

texto normal, seguindo ordem lógica dentro do conteúdo - Em itálico - Sem aspas - 

Espaçamento simples - Recuo de 2 cm da margem esquerda. 5. A data da coleta dos dados 

deverá constar no fim de cada bloco, e limitada em até 3 anos antes da data de submissão. 
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REFERÊNCIAS: 1. Nas citações no corpo do texto, o número da referência deverá estar 

sobrescrito, entre parênteses, após a citação e sucedido de ponto. 2. Adotar no mínimo 5 

(cinco) referências de trabalhos publicados em inglês. 3. Artigos publicados em mais de um 

idioma devem ser referenciados em inglês. 4. Todas as referências, salvo artigos históricos, de 

revisão ou excepcionalmente autorizados, deverão ter até 5 (cinco) anos de publicação. 5. As 

referências deverão ser formatadas da seguinte maneira: - Numeradas na ordem sequencial de 

aparecimento no corpo do texto - De acordo com os Requisitos Uniformes de Vancouver - 

Fonte Verdana - Tamanho 10 - Justificada - Espaçamento simples - Espaçamento ANTES e 

DEPOIS = 2 pt. 6. Limite de REFERÊNCIAS por tipo de seção: Artigos originais e demais 

seções 20 referências. 7. No corpo do artigo TODAS as referências devem ser apresentadas 

sequencialmente. 8. Na seção de REFERÊNCIAS, apresentar TODAS as referências em 

LISTA ÚNICA, obedecendo a seguinte ordem: 1º As referências relacionadas ao artigo (Não 

resultantes do processo de revisão) *Devem atender às normas de publicações em geral 

(limitadas ao número de 20, até cinco anos de publicação, minimamente cinco internacionais); 

2º Referências resultantes do processo de revisão (sem limite de data ou quantidade) *Deve-se 

escrever o termo “[incluída na revisão]”, entre colchetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


