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Conheça formas e projetos de 
incentivo à amamentação e a relação 

da Enfermagem com a prática
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A amamentação deve ser cada 
vez mais estimulada pelos 
profissionais da Enferma-

gem nas maternidades em virtude dos 
benefícios que a prática fornece tanto 
para o bebê quanto para a mãe. Em ins-
tituições onde o aleitamento é incitado, 
as orientações são passadas pela equipe 
de Enfermagem desde o pré-natal até o 
nascimento, quando o bebê é colocado 
nos primeiros instantes para o contato 
pele a pele com a mãe.
Kelly Pereira Coca, enfermeira obste-
tra, mestre e doutora e especialista em 

amamentação, afirma que são poucas as 
instituições que estabelecem uma prá-
tica assistencial baseada em protocolos 
para incentivar, apoiar e oferecer infor-
mações do manejo básico do aleitamen-
to materno. Quando presente, a prática 
consiste em formulários de registros de 
mamada e condutas ajudam no acompa-
nhamento do binômio, bem como uma 
anamnese específica para identificar 
fatores de risco e possíveis dificuldades.
A enfermeira comenta que a equipe de 
Enfermagem atua no apoio às mães de 
crianças prematuras que necessitam 

A orientação inclui 
cuidados com as mamas, 
técnica de amamentação, 
identificação de possíveis 
dificuldades, retirada e 

armazenamento  corretos 
do leite materno e apoio 

para a adaptação 
do processo”

“

 |      47 



A amamentação deve ser cada 
vez mais estimulada pelos 
profissionais da Enferma-

gem nas maternidades em virtude dos 
benefícios que a prática fornece tanto 
para o bebê quanto para a mãe. Em ins-
tituições onde o aleitamento é incitado, 
as orientações são passadas pela equipe 
de Enfermagem desde o pré-natal até o 
nascimento, quando o bebê é colocado 
nos primeiros instantes para o contato 
pele a pele com a mãe.
Kelly Pereira Coca, enfermeira obste-
tra, mestre e doutora e especialista em 

amamentação, afirma que são poucas as 
instituições que estabelecem uma prá-
tica assistencial baseada em protocolos 
para incentivar, apoiar e oferecer infor-
mações do manejo básico do aleitamen-
to materno. Quando presente, a prática 
consiste em formulários de registros de 
mamada e condutas ajudam no acompa-
nhamento do binômio, bem como uma 
anamnese específica para identificar 
fatores de risco e possíveis dificuldades.
A enfermeira comenta que a equipe de 
Enfermagem atua no apoio às mães de 
crianças prematuras que necessitam 

A orientação inclui 
cuidados com as mamas, 
técnica de amamentação, 
identificação de possíveis 
dificuldades, retirada e 

armazenamento  corretos 
do leite materno e apoio 

para a adaptação 
do processo”

“

 |      47 



coletar leite materno, na transição da 
alimentação por sonda para o peito na 
Unidade de Terapia Intensiva neonatal 
e durante a permanência no hospital 
após o nascimento da criança.
A orientação inclui cuidados com as ma-
mas, técnica de amamentação, identifica-
ção de possíveis dificuldades, retirada e 
armazenamento  corretos do leite materno 
e apoio para a adaptação do processo. “Há 
também enfermeiros que oferecem serviço 
de consultoria em amamentação para assis-
tir mulheres no processo de amamentação, 
que pode ser feito na gestação para prepa-
rar a mulher e avaliar os fatores de risco 
para as dificuldades”, complementa Kelly.
Entre as ações de estímulo e à orienta-
ção do aleitamento materno, destaca-se 
a Iniciativa Hospital Amigo da Criança 
(IHAC), criada pelo Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (Unicef) em 1990. 
O principal objetivo da IHAC é mobilizar 
os funcionários dos estabelecimentos de 
saúde para que mudem condutas e rotinas 
responsáveis pelos elevados índices de 
desmame precoce. Para isso, foram esta-
belecidos dez passos para o sucesso do 
aleitamento e que geralmente são divul-
gados nos hospitais que aderiram ao pro-
jeto. Para que um hospital seja Amigo da 
Criança, devem ser seguidos procedimen-
tos que envolvem desde uma autoavalia-
ção das práticas adotadas pela instituição 
até uma visita de equipe do Unicef. 
No Brasil, o estado de São Paulo é o que 
possui a maior quantidade de hospitais 
Amigos da Criança: um total de 37 (setem-

bro de 2013). O Hospital Guilherme Álva-
ro, em Santos, litoral paulista, foi o primei-
ro do estado e o segundo do País a obter o 
título, em 1993. No Sistema de Alojamento 
Conjunto do hospital, o vínculo entre mãe 
e bebê é fortalecido pelo contato constante. 
Caso seja necessária uma reinternação da 
puérpera, a criança também é levada para 
que o aleitamento não seja interrompido.
O Guilherme Álvaro também possui um 
banco de leite para consulta e doação 
de leite humano, denominado “Keiko 
Teruya”, em referência à médica que 
trabalha no hospital e que foi uma das 
incentivadoras para o estabelecimento 
da IHAC no hospital e que faz parte do 
Comitê Nacional de Aleitamento Mater-
no do Ministério da Saúde.
Ivete Losada Alves Trotti, enfermeira obs-
tetra no hospital desde 1986 e especialista 
em Gestão Pública, destaca que o hospi-
tal também disponibiliza um ambulató-
rio para crianças de baixo peso, que são 
acompanhadas até completarem um ano 

de idade corrigida. Com a alta hospitalar, 
as mães são orientadas a procurar a UBS  
(Unidade Básica de Saúde) de origem para 
fechamento do prontuário na consulta de 
puerpério e da pediatria.
A enfermeira ressalta que a atenção ao 
recém-nascido deve se caracterizar pela 
segurança técnica da atuação profissio-
nal aliada à suavidade do toque duran-
te os cuidados prestados. No cotidiano 
profissional, ela também destaca a im-
portância da equipe de Enfermagem do 
hospital. “Sem o engajamento de todos, 
não poderia haver bons resultados”.
Com os princípios da humanização no par-
to, é possível o surgimento de uma relação 
mais estreita entre profissional e paciente. 
“Fazemos clientes amigas”, comemora 
Ivete. “Em alguns casos, até colocam o 
nosso nome nos bebês, o que é uma grande 
honra. Fui ao INSS em Santos e encontrei 
uma senhora com a foto de uma menina de 
18 anos chamada, segundo ela, ‘Ivetinha’. 
Foi muito emocionante”. 

Aleitamento materno

Enfermeira obstetra Ivete Losada Alves 
Trotti, que cuida de recém-nascidos há qua-
se três décadas 

Enfermeira Kelly Pereira Coca: “A atuação pre-
ventiva e precoce do especialista em amamenta-
ção diminui os problemas decorrentes da fase”

Foto: arquivo pessoal

Foto: arquivo pessoal
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Ter uma norma escrita sobre 
aleitamento materno, que deve ser 
rotineiramente transmitida a toda 
a equipe do serviço.

Treinar toda a equipe, capacitando-a 
para implementar essa norma.

Informar todas as gestantes 
atendidas sobre as vantagens e o 
manejo da amamentação.

Ajudar a mãe a iniciar a amamentação 
na primeira meia hora após o parto.

Mostrar às mães como amamentar e 
como manter a lactação, mesmo se 
vierem a ser separadas de seus filhos.

Não dar a recém-nascido nenhum 
outro alimento ou bebida além do 
leite materno, a não ser que tenha 
indicação clínica.

Praticar o alojamento conjunto – 
permitir que mães e bebês perma-
neçam juntos 24 horas por dia.

Encorajar a amamentação sob 
livre demanda.

Não dar bicos artificiais ou chupetas 
a crianças amamentadas.

Encorajar o estabelecimento de gru-
pos de apoio à amamentação, para 
onde as mães devem ser encaminha-
das por ocasião da alta hospitalar.

Fonte: Unicef
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Dez passos para o sucesso na 
orientação ao aleitamento
Dez passos para o sucesso na 
orientação ao aleitamento

Paciente do Hospital Guilherme Álvaro, Denise dos Santos Nunes 
Lima, amamenta seu filho Samuel, em suas primeiras horas de vida 
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