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"A característica essencial dos  

mamíferos não é a capacidade de 

gestação, mas a posterior  

manifestação do cuidado materno,  

a propriedade da mama para secretar  

leite para a cria" 

Alan Parkes (1966) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RESUMO 

 

O estudo trata da importância do banco de leite humano (BLH) junto às mulheres nutrizes de 
prematuro e os benefícios tanto para as mães quanto para o bebê. Teve como objetivos: 
conhecer a vivência das mães dos prematuros em relação ao banco de leite, favorecendo o 
processo de aleitamento materno; identificar as dificuldades que essas mães tem acerca da 
amamentação; levantar os processo de favorecimento do uso do banco de leite humano para a 
promoção do aleitamento materno e as ações de enfermagem promotoras da manutenção do 
aleitamento materno. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa. Os 
sujeitos da pesquisa foram seis mães que tiveram seus bebês prematuros internados da UTI ou 
UI neonatal do Hospital Universitário Antônio Pedro e fizeram uso do Banco de Leite 
Humano do mesmo hospital. A coleta dos dados para a realização deste estudo foi realizada 
por meio de uma entrevista semi-estruturada com as mães nutrizes após aprovação pelo CEP e 
após assinatura do TCLE. A análise dos dados da pesquisa foi categorizadas em quatro temas. 
Sendo eles: a vivencia das mães quanto a amamentação e a prematuridade; as dificuldades das 
mães de prematuros quanto à amamentação; os benefícios do Banco de Leite Humano (BLH) 
para a promoção do aleitamento materno e as ações de Enfermagem no banco de Leite 
Humano. Observou-se que as mães encontram bastante dificuldade não só na alimentação 
como nos cuidados gerais de seus filhos prematuros. Outro ponto importante foi a dificuldade 
encontrada na manutenção da produção láctea. O banco de leite Humano, segundo as 
entrevistadas, foi essencial nesse processo de aleitamento materno. O estudo mostrou, a partir 
dos resultados apresentados, que tanto a manutenção da lactação quanto o início da 
amamentação são práticas complexas, cujo processo requer atenção permanente da equipe do 
banco de leite humano. Portanto, cabe aos profissionais de saúde, particularmente de 
enfermagem, que estão mais próximas a essas mães, buscar oferecer uma assistência de 
qualidade, a fim de ajuda-las a superar as dificuldades e sentirem-se mais capacitadas para 
amamentarem. Os resultados encontrados no presente estudo fornecem subsídios para que 
possamos fazer uma reflexão sobre a assistência prestada a essas mulheres e principalmente 
aos ensinamentos dados a elas. Ensinamentos estes que podem garantir o sucesso na 
amamentação dos seus filhos prematuros. 

 

 

Palavras chaves: Aleitamento Materno, Amamentação, Cuidados de enfermagem. 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

The study is about the importance of the Human Milk Bank for nursing mothers of premature 
babies and the benefits for both mothers and babies. Aimed to: getting to know the experience 
of premature babies’ mothers in relation to the Human Milk Bank, favoring the process of 
breastfeeding; Identify the difficulties that these mothers have about the breastfeeding 
process; Raise the process of facilitating the use of Human Milk Bank for the promotion of 
breastfeeding; Describe the nursing actions that promote the maintenance of breastfeeding. 
It’s about a descriptive research, with a qualitative approach. The subjects of the research 
were six mothers who had their premature babies admitted in the ICU or IU neonatal, from 
Antonio Pedro University hospital, and made use of Human Milk Bank at the same hospital. 
The data collected to the execution of this study was performed by a semi-structured 
interview with the nursing mothers after the approval by the local research ethics committee 
and the Consent Form (CF) signature. The analysis of the survey’s data was categorized into 
four themes. They’re: the experience of the mothers about breastfeeding and prematurity; the 
difficulties of premature babies’ mothers about breastfeeding; the benefits from the Human 
Milk Bank (HMB) to promote breastfeeding; nursing actions on the Human Milk Bank. It was 
observed that mothers find difficulties not only about the feeding process but also in the 
general care of their premature children. Another important point was the difficulty found in 
the maintenance of milk production. The Human Milk Bank, according to the interviewed 
women, was essential in this process of breastfeeding. The study showed, from the results 
presented, that the maintenance of lactation and breastfeeding are both complex practices, 
whose process requires constant attention from the Human Milk Bank group. Therefore, it is 
up to health professionals, specially nursing group, that are closer to these women, and 
principally to the teachings given to them. Teachings that can ensure the success in the 
breastfeeding of their premature children.   

 

Key words: Breastfeeding, nursing actions. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 



 

 

 

 A gravidez traz várias expectativas em relação ao bebê que está para chegar, tanto para 

a gestante, quanto para todos os familiares. As mulheres elaboram suas expectativas em 

relação ao momento do parto, demonstram medo e insegurança e principalmente muitas 

dúvidas em relação a está nova fase da sua vida. Com a chegada de um novo membro, a  

família  precisa passar por algumas adaptações, e para que essas adaptações sejam 

harmoniosas e prazerosas é fundamental a união e o fortalecimento de toda a família 

 É necessário compreender o processo psíquico pelo qual passa a mulher antes da 

concepção de seu filho e durante o ciclo gravídico-puerperal, conhecer os novos padrões de 

interação e reestruturação desenvolvidos com a chegada de um filho, entender como o 

desenvolvimento e as capacidades do bebê que esses pais estão gestando, no caso de nascer 

prematuramente ou com baixo peso, mudam significativamente o foco da assistência prestada 

a essa nova família. 

 O nascimento de um bebê pré-termo traz consigo dificuldades de adaptação à vida 

extra-uterina. Até alguns anos atrás, a sobrevivência de crianças prematuras de muito baixo 

peso ao nascer era muito rara, devido à imaturidade das funções respiratória, circulatória e 

gastrointestinal. Com o aparecimento de medicamentos que aceleram a maturação pulmonar 

(surfactante), das novas tecnologias em ventilação mecânica, da aplicação de medicamentos 

vasoativos e antibióticos para combater as infecções e do benefício da nutrição parenteral, 

tem-se conseguido reduzir a mortalidade como a morbidade a curto e longo prazo 

(Hernandez, 2001).  

 O prematuro é um bebê que nasce antes de sua completa maturação intra-uterina, isto 

significa que ele abandona o útero materno que se constitui no melhor local para 

desenvolvimento do embrião e do feto. 

 Essas transformações fisiológicas, emocionais, sociais e culturais que ocorrem com as 

mulheres durante o desenvolvimento da gravidez são fatores que podem influenciar a 

interrupção ou a indução do parto, portanto ocasionando um parto prematuro. A Organização 

Mundial da Saúde (OMS) define recém-nascido pré-termo toda criança nascida viva antes de 

completar a 37ª semana de gestação (ou seja, imaturo) e recém-nascido de baixo peso toda e 

qualquer criança com menos de 2.500g, independente de sua maturidade.  

 Sabe-se que em todo o mundo nascem anualmente cerca de 20 milhões de crianças 

pré-termo e/ou de baixo peso. Destas, um terço morre antes de completar um ano de vida. 

(BRASIL, 2002)   
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 Por isso, há muito tempo a Organização Mundial de Saúde (OMS) se preocupa em 

demonstrar que a prematuridade se constitui em uma das principais causas de mortalidade 

infantil, particularmente nos países do Terceiro Mundo e nas classes mais pobres e 

desprivilegiadas dos países ricos.  

 O banco de leite humano (BLH) tem tido boa participação nesta diminuição da 

mortalidade de prematuros. No BLH realiza- se uma série de cuidados com o leite recebido e 

um deles é a pasteurização, que impede a transmissão de microorganismos patogênicos aos 

lactentes receptores do leite doado.  

 Dentre os benefícios sugeridos que o BLH pode proporcionar é a satisfação materna 

por saber que este pode orientar e auxiliar na amamentação quando estas mulheres se sentiram 

incapazes de realizar tal processo, ou mesmo quando por algum motivo essas mulheres não 

podem amamentar seus filhos prematuros, saber que existe BLH que irá suprir essa 

necessidade.  

 Para a mãe nutriz que pretendia amamentar, que esperou ansiosamente por esse 

momento, é uma frustração muito grande quando estas não conseguem alimentar seu filho. E 

o banco de leite entra neste contexto como suporte para esta mulher mostrando que mesmo o 

prematuro não conseguindo ainda ser alimentado pelo seio, este leite pode ser retirado e usado 

para a alimentação do mesmo. 

  É responsabilidade do banco de leite, não deixar que a mãe e o bebê percam esse 

vínculo que é proporcionado naturalmente através da amamentação. Neste caso a relação 

entre o binômio mãe bebê apenas terá que ser estimulado um pouco mais, através do contato 

pele a pele, trocas de olhares e carinho. 

 Sendo assim, o objeto do presente estudo é: “a vivência das mães de prematuro e suas 

relações com o Banco de Leite Humano para o aleitamento materno. 

 Em consonância com o objeto do presente estudo, elaborei as seguintes questões 

norteadoras: 

 

• Como a mãe de prematuro vivencia o aleitamento materno? 
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• Qual o papel do enfermeiro e suas ações na promoção do aleitamento materno no 

Banco de Leite Humano com as mães de prematuros? 

• Quais as dificuldades encontradas pelas nutrizes de prematuro acerca do aleitamento 

materno? 

 Tomando por base o exposto e com vista a responder às questões norteadoras, foram 

elaborados os seguintes objetivos: 

- Conhecer a vivência das mães dos prematuros em relação ao Banco de leite Humano, 

favorecendo o processo de aleitamento materno exclusivo.  

Geral: 

- Identificar as dificuldades que as mães de prematuro tem acerca da amamentação. 

Específicos: 

- Levantar os processos de favorecimento do uso do Banco de Leite Humano para a promoção 

do aleitamento materno.. 

- Descrever as ações de enfermagem promotoras da manutenção do aleitamento materno. 

  

 JUSTIFICATIVA 

 Preocupada por saber a importância do aleitamento materno em bebês prematuros e 

por vivenciar muitas experiências no banco de leite desses casos, motivaram-me o desejo de 

realizar esta pesquisa, com o intuito de identificar a responsabilidade social do banco de leite 

perante o aleitamento materno de prematuros, visto que, o banco de leite tem papel 

fundamental no auxílio e orientação às mulheres nutrizes de prematuro. O banco de leite é 

responsável por orientar quanto a importância do aleitamento materno em bebês prematuros e 

por promover cada vez mais o vínculo entre o  binômio mãe bebê. 

 O estudo visa esclarecer tanto para os profissionais da área, quando para as mulheres 

nutrizes, que o banco de leite funciona como uma ponte entre a mulher nutriz e seu bebê 

prematuro, tentando sempre promover uma amamentação com qualidade e priorizando 

sempre o contato mãe bebê, que muita das vezes encontra-se diminuído por vários fatores que 

influenciam nesse processo. 
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 A pesquisa pretende também, auxiliar a compreensão dos sentimentos envolvidos e do 

grau de percepção das vantagens associadas pelas mães quando praticam o ato de amamentar, 

já que muita das vezes, essas mães apresentam fatores desfavoráveis para a continuidade da 

mesma.  

 Assim, esta pesquisa obterá informações sobre as experiências e as dificuldades 

encontradas pelas mães no processo de aleitamento materno, e com isso, identificar qual a 

responsabilidade do banco de leite e suas principais intervenções para a promoção da 

amamentação. 



 

 

 

 

 

 

 

 

http://mppassos.blogspot.com/2011/05/o-bebe-prematuro.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1- REVISÃO DE LITERATURA 



 
 
 
 

1.1 O bebê prematuro  

 Prematuro, segundo a organização Mundial de Saúde (OMS), são aqueles que nascem 

com menos de 37 semanas de gestação (até 36 semanas e 6 dias). O curto tempo desta 

gestação não permitiu uma completa maturidade do bebê para viver no mundo exterior ao 

útero, não houve tempo para formar reservas nutricionais e imunológicas. O grau de 

imaturidade varia conforme o peso e a idade gestacional. Quando o seu peso é considerado 

inadequado para a idade gestacional, os prematuros são ainda mais vulneráveis 

(Trindade,1995). 

 Quando o bebê nasce prematuro, pode necessitar de cuidados especiais, por isso é 

separado de sua mãe logo após o parto e levado à unidade de tratamento intensivo neonatal 

(UTI neonatal). Uma UTI neonatal também chamada de berçário de alto risco, é parte de uma 

unidade Neonatal, a qual possui um outro ambiente, chamado unidade intermediária (UI). 

Este é destinado aos bebês que estão menos graves e o cuidado que recebem dos pais podem 

ser intensificado. Algumas Unidades Neonatais seguem as normas do Ministério da Saúde, 

para atenção humanizada ao recém-nascido de baixo peso ( Método Mãe Canguru). Neste tipo 

de assistência, há intenção de fortalecer o vínculo afetivo entre mãe e bebê, assim como 

estimular o aleitamento materno. Com essa visão, existe um alojamento para a mãe e o bebê, 

possibilitando que as mulheres cuidem ainda mais de seu filho. (OMS, 2002).  

 No Método Canguru, o contato íntimo do bebê com o corpo materno ajuda na 

regulação da temperatura corporal da criança, na promoção do aleitamento materno e na 

diminuição da incidência de infecção, e propicia o apego entre mãe e filho. As pesquisas 

apontam maior duração na continuidade do aleitamento materno e maior satisfação e 

autoconfiança das mães em relação aos filhos prematuros.  

    

 Os bebês prematuros tem uma imaturidade funcional do trato gastrointestinal, quando 

comparado com os recém-nascidos a termo. Adicionalmente, devido a seu rápido 

crescimento, eles apresentam necessidades aumentadas de muitos nutrientes. Estes fatores 

devem ser considerados ao determinar-se a composição ideal para a alimentação do 

prematuro. 
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 Outra preocupação que se tem ao lidar com bebês prematuros é a questão do vínculo 

afetivo do Binômio mãe-bebê, visto que, muitas das vezes esses bebês por ser muito 

prematuro, ainda não estão capacitados a sugar do peito por conta própria. E outras situações 

como: a separação prolongada da mãe - bebê, a ansiedade o estresse materno, o manejo dos 

profissionais no suporte à amamentação, a diminuição da produção de leite, a insegurança que 

a própria mãe tem sobre a qualidade de seu leite e o comportamento alimentar imaturo do 

recém-nascido pré-termo, traz como conseqüência a dificuldade do vinculo. Além de atingir o 

vinculo afetivo, acarretam também outra dificuldade como as habilidades motoras orais. 

Como diz Alves e Tudella, 2001; Delgado e Zorzetto, 2003: 

 
As habilidades motoras orais parecem estar relacionadas com o tipo de alimentação 

do neonato pois é, a partir do reflexos orais e especialmente, da sucção realizados 

nos primeiros meses de vida, que essas habilidades se aprimoram. Assim sendo, o 

tipo de alimentação (natural ou artificial) recebido pelo bebê e a forma como é 

oferecido (seio materno, mamadeira, sondas naso ou orogástricas) e ainda, a 

qualidade do contato inicial da mãe e seu bebê durante a alimentação, devem ser 

levados em consideração 

 
 Já no início de sua vida, o recém-nascido da UTI neonatal traz consigo um contexto 

familiar que não pode ser ignorado. Em relação ao vínculo afetivo com seus pais, extensa 

literatura existe, que enfatiza a importância do estabelecimento deste o mais precocemente 

possível, para reduzir a incidência de desordens físicas, psicológicas e sociais para a criança e 

a família. Por conta dos motivos apresentados e tantos outros, não é possível pensar a 

assistência neonatal desvinculada da família e, principalmente, da mulher-mãe.   

 Durante a hospitalização do filho, a mulher passa a conviver com a relação entre o 

peso do bebê e o risco de um desfecho desfavorável, e ainda com uma variedade de 

procedimentos de alimentação do filho, sendo que as condutas em torno desta variam “ 

conforme o dia da semana entre as diferentes equipes” (Gianini, 2001, p. 47) 

 Para que a mãe tenha sucesso na manutenção da lactação, durante a hospitalização de 

seu bebê, é necessário que se sinta segura e tenha orientação e apoio tanto de sua família 

quanto dos profissionais de saúde. Esses devem se organizar para que possam fornecer às 

mães informação, orientação e aconselhamento sobre amamentação como, também, dispor de 

sistema de acompanhamento no cuidado domiciliar após a alta hospitalar materna 
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1.2 A decisão de Amamentar da Nutriz 

 

 A imagem da “mulher natural” retratando a normalidade feminina, surgiu no século 

XIX, a partir da mulher burguesa. Uma imagem da mulher que era universal e constitucional, 

devendo ser seguida por todas as mulheres, foi base para moldar o comportamento feminino 

(Rohden, 2005). 

 Assim, a normalidade feminina era ser esposa, mãe e dona de casa, enfim, ocupar seu 

lugar na família nuclear e na vida privada. Foi esse destino dado à mulher, nesse mundo 

construído pelo masculino e pela razão, onde, aquelas que não seguiam o modelo, 

independente do motivo para tal, eram severamente punidas pela desvalorização social. A 

mulher pobre, que necessitava do trabalho fora do lar para garantir a sobrevivência da família, 

arriscava-se a ser considerada “mulher pública”, naquele tempo o mesmo que prostituta 

(Priore, 2006). 

 Mas, o tempo foi passando e o homem, por seu próprio interesse, foi levado a 

emancipar parcialmente a mulher, incentivando seu trabalho do lar. Porém, a idéia de a 

mulher estar presa à natureza continuava presente, ninguém discutia sobre as tarefas 

femininas. O lar continuou sendo responsabilidade da mulher, que ainda acreditava que 

somente alcançaria a felicidade através do casamento e sendo mãe ( Thébaud, 2001). 

 Com o avanço tecnológico e social as mulheres vêm adquirindo uma independência 

financeira, pois se encontra, em muitas vezes, obrigatoriamente inserida no mercado de 

trabalho, a fim de completar a renda familiar, visto que a mesma não se faz suficiente. Essa 

rotina é prejudicial ao aleitamento materno, mediante ao fato de que a jornada de trabalho, em 

alguns casos, se mostra longa e o ambiente do mesmo não oferecem condições que permitam 

o aleitamento durante o período de trabalho (Gielen, 2006). 

 Segundo SHIMO (2002), “O ato de amamentar, seja consciente ou inconsciente, é 

herdado culturalmente e influenciado pela família e pelo meio social em que as pessoas vivem 

(estímulos culturais, costumes, crenças e tabus)”. 

 Assim também, Nakano02 (apud Shimo et al, 2002, p.582) afirma que: 

 
ao longo deste século, a mulher vem, de forma gradativa, afastando-se da função de 
amamentar seus filhos. Principalmente o novo papel da mulher na sociedade, o 
cuidado com o corpo e a crença de que a amamentação torna as mamas flácidas, a 
família nuclear constituída de mãe, pai e filho, dificultando a transmissão natural dos 
costumes antigos, a invenção da mamadeira, a refrigeração e a pasteurização 
contribuíram para o decréscimo do aleitamento materno e o apogeu do aleitamento 
artificial. 
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 A decisão de amamentar da mulher está interligada a sua história de vida e ao 

significado que atribui a este ato. Essa decisão da mulher nutriz pode ser influenciada pelo 

aspecto emocional, social, cultural e econômico. Vários estudos sustentam que o apoio e 

suporte familiar, principalmente do marido e da mãe, são fatores importantes na escolha da 

alimentação da criança. 

 Por mais que a mulher esteja preparada para ser mãe, ter um filho ainda é um evento 

causador de insegurança. Isso se acentua considerando o perfil da mulher que exerce 

múltiplas funções. Com a chegada do filho, a mulher deixa de ser o centro de sua própria vida 

e coloca-o neste lugar. Essa experiência leva a mulher a desconstruir sua identidade anterior e 

reconstruir  uma nova identidade , a de mulher-mãe. Esse processo, por si só, sempre traz 

consigo algum grau de angústia e confusão (Falceto, 2002).  

 Se para a mãe de um bebê saudável a amamentação encontra dificuldades, para a mãe 

cujo filho necessita de internação em UTI neonatal este processo pode ser ainda mais 

dificultado ( Candella, 2005). A fisiologia da lactação sofre influências emocionais, por isso 

pode ser afetada negativamente por sentimento de dor, estresse, ansiedade, preocupação e 

insegurança (Vinha, 2007). Sendo assim, o apoio e o aconselhamento oportuno para as mães 

de recém-nascidos normais ou patológicos são fatores fundamentais para o sucesso do 

aleitamento materno ( Moore et al. 2004). O apoio e a ajuda à mãe de crianças internadas em 

UTI neonatal possibilita o fortalecimento do vínculo mãe-filho, a manutenção da lactação que 

proverá o leite mais adequado á idade gestacional do bebê, mesmo na impossibilidade de 

receber diretamente da mama, e favorecerá a participação da mãe no cuidado do filho, 

tornando-a, assim, mais preparada para dar continuidade à amamentação após a alta hospitalar 

( Candella, 2005). 

 Durante o período de internação na unidade neonatal, muitas mães percebem que 

nutrir o filho é a única coisa que podem efetivamente fazer para colaborar para a recuperação 

do recém-nascido pré termo.. Entretanto, muito poucas conseguem iniciar e manter uma 

produção adequada de leite sem receber ajuda qualificada e apoio da família. O apoio às mães 

é largamente reconhecido como fundamental para o estabelecimento da lactação. Desde o 

trabalho de parto, a presença de doulas – mulheres da comunidade que oferecem suporte 

físico e emocional às parturientes – tem sido relacionada à manutenção da amamentação. 

Experiência semelhante tem sido utilizada em unidade de terapia intensiva neonatal, onde 

doulas oferecem assistência com a amamentação e apoio para as mães com dificuldades 
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sociais. Acredita-se que essa intervenção possa aumentar a duração do AM entre as mulheres 

cujos RN necessitam de cuidados especiais em unidades para RN de alto risco.  

 
 As famílias podem desempenhar um papel de notável influência na amamentação de 

um recém nascido de baixo peso. É fundamental lembrar que elas devem ser vistas como 

parte integral da experiência de AM e importantes no suporte da díade mãe-filho. Os 

profissionais de saúde precisam orientá-las de modo adequado para que ajudem as mães na 

tomada de uma decisão informada e consciente no que diz respeito à alimentação de seus 

filhos. 

 As mães de RN admitidos em unidades neonatais precisam ser encorajadas e 

orientadas a iniciar a ordenha precocemente, para estimular a lactação. O atraso no início da 

expressão mamária e a inibição da ejeção de leite em decorrência da ansiedade e preocupação 

com o RN podem determinar insuficiência láctea. É importante que a ordenha mamária seja 

iniciada logo após o parto, se possível, pois a estimulação precoce das mamas, especialmente 

antes de 48 horas, parece ser crítica para a manutenção de produção láctea adequada nas 

semanas subseqüentes.  

 Também é comum que haja culpalização da mãe e de seu leite por tudo que aconteça 

com seu bebê: se ele chora, se tem cólica, se dorme muito ou pouco, se não engorda, se tem 

qualquer  intercorrência, o leite humano é apontado como o primeiro vilão dessa história. 

 Segundo Lamy (2006), os pais e principalmente a mãe do “pequeno bebê”, muitas 

vezes sentem culpa pela condição de saúde do filho. A mãe e o pai costumam perceber a 

internação do filho como algo assustador, vivenciando situações onde as emoções estão 

presentes: medo, negação e culpa se misturam, confundindo o dificultando o desenvolvimento  

do apego entre pais e filhos.  

 As mães de crianças nascidas pré-termo, que necessitam de cuidados especiais em 

Unidades de Terapia Intensiva Neonatal e de Cuidado do Método Canguru, vivenciam 

situações particulares em relação ao aleitamento materno, determinadas, de um lado, pela 

prematuridade e, de outro, pelos sentimentos de culpa, sofrimento e fracasso frente à situação 

de fragilidade e risco a que o filho está exposto 

 De acordo com Bueno e Teruya (2004, p.130), para o maior aproveitamento do ato da 

amamentação, deve-se dar atenção aos sentimentos maternos, reconhecer o poder decisório da 

mulher, orientar e observar o comportamento verbal da mulher durante o aconselhamento de 

aleitamento. 
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Partindo do princípio que a mulher nutriz tem total direito na decisão de amamentar ou 

não, e entendendo as dificuldades encontradas, principalmente as mulheres que tem seus 

filhos prematuros, os profissionais de saúde, que estarão prestando a assistência e estarão 

lidando diretamente com essas mães, precisam entender que cada mulher possui um estilo de 

vida, cultura e sua singularidade na questão do aleitamento materno, principalmente se 

falando de bebês prematuros, onde a estrutura emocional da mulher nutriz já está abalada. 

O enfermeiro é o responsável pela supervisão, coordenação, manutenção e 

organização do conjunto de tarefas respondendo, perante a equipe de saúde, pelos cuidados de 

enfermagem para com os bebês. O que seria para o enfermeiro, então, cuidar?  

WALDOW (2001, p.105) cita que: 

 
A pessoa que cuida deixa de prestar atendimento no sentido de realizar um 

procedimento em alguém e passa a refletir junto a realizar uma ação, interagindo 

com a pessoa a ser cuidada, com ela, com envolvimento e responsabilidade, 

compreende a realidade do outro e faz do cuidado um instrumento para o 

crescimento do outro.  

 

Também, cabe ao enfermeiro, compreender que é fundamental intervir, na relação mãe 

e filho, promovendo um ambiente mais receptivo para o início do vínculo, se este já não 

houver. Sobre essa relação 

 
[...] será então necessário que a equipe de saúde busque minimizar ao máximo a 

separação deste com seus pais, favorecendo a formação ou o fortalecimento dos 

laços afetivos. [...] É importante lembrarmos que a intensidade da ligação afetiva 

reflete o grau de envolvimento dos pais com seu bebê. ( BRASIL 2002, p. 36)  

 

Essas nutrizes necessitam de um sistema especial de apoio, pois, após um tempo de 

internação relativamente prolongado, os cuidados e as orientações individuais ou coletivas 

não devem se limitar aos aspectos técnicos, vantagens biológicas e nutricionais do aleitamento 

materno. É preciso implantar outras abordagens que contemplem as particularidades de cada 

sujeito.  

Portanto, precisamos olhar para cada mãe, não como uma nutriz fracassada, mas, sim, 

como uma mulher que está envolvida numa trama de sentimentos, emoções e contradições 

decorrentes da situação de ter um filho prematuro e das dificuldades de ter que amamentá-lo.  
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1.3 Amamentação e Aleitamento materno 

 

O termo amamentação se difere do aleitamento materno, pois o conceito da 

amamentação é o ato da mãe dar diretamente o peito para o bebê mamar e o aleitamento 

materno se refere ao meio pelo qual a criança recebe o leite de sua mãe, que pode ser pela 

mama, pelo copinho, pela colherzinha, pelo conta-gotas e até mesmo pela mamadeira (REGO, 

2008, p.17): 

A amamentação não é apenas uma técnica alimentar: é muito mais do que a simples 
passagem do leite de um organismo para o outro, ainda que diretamente ao seio. Ela 
é um rico processo de entrosamento entre dois indivíduos um que amamenta e o 
outro que é amamentado. A amamentação não só é propiciada como também 
propiciadora de uma gama de interações facilitadoras de formação e consolidação do 
vínculo mãe-filho. A participação da família, em especial do pai, tem grande 
influência na amamentação (REGO, 2008, p.17). 

 O leite materno é o melhor alimento para o bebê, pois é especialmente produzido para 

a espécie humana. De acordo com Martins Filho (2008) todo ser mamífero produz leite 

especial para atender às necessidades de crescimento e maturação do bebê de cada espécie. 

Dessa forma, “cada mamífero produz um tipo de leite que é bom para seu filhote. Assim, o 

leite de égua para o potro, o da gata para o gatinho, o da vaca para o bezerro, o da mulher para 

o seu bebê” (MURAHOVSCHI, 1997, p. 13).  

...é tão maravilhosa essa adaptação, que vários trabalhos de investigação 
recentemente têm demonstrado que as mães de bebês prematuros produzem leites 
especiais. Adaptados às suas necessidades especiais, tais leites costumam ter maior 
concentração de proteínas, principalmente no colostro, e em maior quantidade (....), 
portanto o melhor leite para um prematuro é o de sua própria mãe (MARTINS 
FILHO, 2008, p. 18). 

 

A amamentação está inserida em um contexto histórico, social e cultural. É de 

fundamental importância a nutrição por meio do leite humano para o recém nascido, pois ela 

faz com que as funções imunológicas, respiratória, hepática e hemodinâmicas tenham um 

bom desempenho. O leite materno possui inúmeras vantagens que irão ajudar e influenciar no 

crescimento e desenvolvimento de uma criança sadia.  

O ato de amamentar promove o contato físico entre mãe e bebê, estimulando pele e 

sentidos. Se a amamentação é realizada com amor e carinho, sem pressa, o bebê se sente  
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confortável e  satisfeito, mas também sente o prazer de ser segurado pelos braços de sua mãe, 

de ouvir sua voz, sentir seu cheiro, perceber sua atenção e seus carinhos. Portanto, ao 

estabelecer esse vínculo entre mãe e filho, há compensação do vazio decorrente da separação 

repentina e bruta que ocorre pós-parto, corrigindo fantasias prematuras frustrantes que o parto 

possa lhe ter causado como abandono, agressão, ataque e fome.” (Zavaschi 1991, p.77)  

 De acordo Escuder (2003, p.319), “a amamentação no primeiro ano de vida pode ser a 

estratégia mais exequível de redução da mortalidade pós-neonatal oriunda das infecções”. 

 “ Amamentar representa um encaixe perfeito entre mãe e filho, cumprindo uma função de 

cordão umbilical externo. A mulher que amamenta vê reconfortada sua capacidade de 

continuar gerando vida através do alimento que brota do seu corpo.”(Antunes 2008, p. 108) 

A amamentação é uma relação humana, portanto inscrita na cultura e submetida à 

esfera social inserindo uma complexidade própria ao fenômeno que transcende o aspecto 

nutricional que lhe é inerente e ultrapassa díade mãe-filho. considerando-se o aleitamento 

como um fenômeno eminentemente nutricional, de troca de nutrientes, operando-se uma 

redução com consequente exclusão da sua dimensão simbólica, subjetiva ( apud Bosi, 1994) 

 O leite humano além de ser indispensável ao recém nascido  a termo é de extrema 

importância para o recém  nascido prematuro, estudos comprovam que o leite produzido por 

uma mãe de prematuro difere a sua composição no inicio do período da lactação (quatro a seis 

semanas)   do leite da mãe de um bebê a termo. Esse alimento produzido pela mãe de um pré- 

termo é adequado para suprir as necessidades desse bebê. Portanto, é necessário que façam o 

possível para garantir a produção desse alimento e o contato pele a pele da mãe  com seu filho 

prematuro, pois o leite transfere os anticorpos da mãe para seu bebê como fonte de proteção. 

A Academia Americana de Pediatria recomenda a ingestão entre 110 e 150 Kcal/Kg/dia, por 

proporcionar à maioria dos prematuros um desenvolvimento adequado, quando em condições 

de termoneutralidade. (Jorge et. al, 2004, p.87). 

Para os recém-nascidos a termo, o aleitamento materno está definitivamente 

comprovado ser o melhor alimento. O colostro, um líquido meio amarelado que brota dos 

seios, inclusive antes do parto, até que chegue o leite materno, é riquíssimo em anticorpos, 

possui células vivas, os leucócitos ou glóbulos brancos, é facilmente digerido, tem 

propriedades laxantes, o que previne a icterícia neonatal, contém hormônios e fatores de 

crescimento, além de muitos outros nutrientes que não devem ser desperdiçados. 
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 Mas no que se refere ao bebê prematuro suas necessidades nutricionais são mais 

específicas e grandes discussões acerca do alimento ideal para esses bebês são travadas não 

sendo ainda completamente esclarecidos.  

Apesar dessas diferenças existentes do bebe a termo e do prematuro, o aleitamento 

materno ainda continua sendo a melhor forma de alimentação para esses bebês. As vantagens 

do aleitamento materno para prematuros são inúmeras, destacando as vantagens nutritivas e 

imunológicas do leite humano, seu papel na maturação gastrintestinal e formação do vínculo 

mãe-filho, aumento do desempenho neurocomportamental, menor incidência de infecção, 

melhor desenvolvimento cognitivo e psicomotor e menor incidência de re-hospitalização. O 

leite da própria mãe é o mais indicado para o prematuro, contendo, nas primeiras quatro 

semanas, alta concentração de nitrogênio, proteínas com funções imunológicas, lipídeos 

totais, ácidos graxos, vitaminas A, D e E, cálcio e energia, quando comparado ao leite de 

mães de neonatos a termo 

 O aleitamento materno no período perinatal é tratado por Martins Filho (2008, p.78) 

como algo fundamental para os bebês de baixo peso, prematuros e de alto risco, porentender 

que o leite materno, além de fornecer nutrientes para o adequado crescimento e 

desenvolvimento, é também prevenção de problemas inumológicos e infecciosos. Ressalta 

ainda que a equipe (obstetra, pediatra, neonatologista, enfermeiros, etc.) deve estar 

conscientes de suas responsabilidades no que diz respeito à lactação, pois nada é difícil de se 

conseguir resolver quando  todos estão perfeitamente cônscios da vantagem do aleitamento 

materno. 

 Todavia, para incentivar o aleitamento materno, torna-se necessário contemplar 

aspectos relacionados ao prematuro e à mãe-nutriz, devendo-se iniciá-lo precocemente por via 

gástrica, dar atenção e apoio especial para a manutenção da lactação materna e iniciar o 

contato pele-a-pele entre mãe e filho e a sucção direta no seio materno, o mais cedo possível. 

Outro fator a ser observado nas práticas de promoção ao aleitamento materno se refere às 

necessidades e dificuldades vivenciadas pela mãe.    
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1.4 Banco de leite Humano (BLH) 

 

De acordo com Brasil (1987, p.9), foi criado em 1943 o Banco de Leite Humano (BLH) 

do Instituto Fernandes Figueira (IFF), que ofereceu uma opção para as crianças que não 

pudessem ser amamentadas pelo leite de suas próprias mães. Este BLH é hoje o centro de 

referencia no país. O seu principal objetivo era coletar e distribuir leite humano(LH) com vistas 

a atender os casos considerados especiais, como prematuridade, distúrbios nutricionais e 

alergias a proteínas heterólogas. 

 
O BLH é responsável por ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno e execução de atividades de coleta da produção lática da nutriz, seleção, 

classificação, processamento, controle de qualidade e distribuição, sendo proibida a 

comercialização dos produtos por ele distribuídos (HINRICHSEN, 2004; BRITTO, 

2002; BRASIL, 2006).  

 

Desde a implantação do primeiro banco de leite no país, atores e grupos sociais 

imputaram significados distintos aos BLHs, o que permitiu caracterizá-los tanto como 

estruturas de apoio às situações de excepcionalidade do desmame comerciogênico quanto 

como unidades de atendimento a serviço da amamentação, segundo o momento histórico que 

se considere. 

Os bancos de leite humano (BLHs) têm se configurado como um dos mais importantes 

elementos estratégicos da política pública em favor da amamentação. Contudo, vale destacar 

que as percepções e construções sociais acerca dessas unidades de serviço estiveram sujeitas a 

uma série de flutuações ao longo da história. Os BLHs caracterizam-se como estruturas de 

apoio às situações de dificuldades de amamentação, tentam prevenir o desmame precoce, 

orienta quanto à importância da amamentação e são fundamentais em situações de 

prematuridade, onde os BLHs precisam atuar fortemente seja nas orientações quanto no auxilio 

à alimentação deste bebê. 

 O banco de leite humano possui várias funções, como citado neste trabalho, mas o 

principal é o incentivo a amamentação e a ordenha do leite. As principais indicações para 

ordenha estão relacionadas à condição materna e/ou do bebê. 

 Segundo (OLIVEIRA et al., 2006), as indicações são: Aliviar o ingurgitamento mamário 

(peito empedrado), aliviar a tensão na região mamilo-areolar visando a uma pega adequada, 

alimentar bebês que não têm condição de sugar diretamente no peito da mãe, por 
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prematuridade, doença e outras dificuldades relacionadas à amamentação, fornecer leite para o 

próprio filho, no caso de volta ao trabalho ou separação temporária por outras causas, tratar 

mastite e colher o leite para ser doado a um BLH.  

 Para obter-se um bom resultado do BLH nas suas atividades, é necessário ter uma 

equipe de profissionais habilitados a trabalhar neste setor, que goste de desenvolver essa 

atividade e que tenha um bom relacionamento com as mães nutrizes. Cabe aos profissionais  

não apenas realizar a ordenha, mas principalmente orientar e ensinar as mães como se realiza, 

pois são elas que irão ordenhar seu próprio leite, a medida de houver necessidade. 

 
Os profissionais que prestam cuidado à mãe e ao bebê devem conhecer a 

técnica correta da ordenha manual, e garantir que todas as mães aprendam a 

ordenhar seu próprio leite. A ordenha deve ser feita com cuidado, pois as 

mamas lactantes são sensíveis; e quando a técnica não é adequada, pode 

acarretar trauma na aréola ou em outras áreas do peito (OLIVEIRA et al., 

2006). 

 

 

 São consideradas doadoras as nutrizes saudáveis que apresentam secreção láctica 

superior às exigências de seu filho e que se dispõem a doar o excedente por livre e espontânea 

vontade (BRASIL, 2006). 

 Também são consideradas doadoras as nutrizes que estão temporariamente impedidas 

de amamentar seus filhos diretamente no peito, por razões ligadas à saúde dos mesmos, ou 

outras razões não relacionadas à saúde do recém nascido, mas consideradas compatíveis com a 

amamentação. Desse modo, as nutrizes cujos filhos estão internados em unidades neonatais ou 

outras unidades hospitalares, e que ordenham leite humano para estimulação da produção ou 

para consumo exclusivo de seus filhos, são também classificadas como doadoras. 

E assim, a importância do acolhimento do profissional enfermeiro no BLH, realizando 

o acolhimento desta mãe, do bebê e enfim da família. 

 



 

 

 

 

 

 

http://oglobo.globo.com/saude/maternidade/mat/2006/12/01/286863461.asp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2- PERCURSO METODOLÓGICO 



 

 Levando em consideração o objeto e os objetivos do presente estudo, trata-se de uma 

pesquisa qualitativa do tipo descritivo. Segundo Chizzotti (2001, p. 84), “na pesquisa 

qualitativa, todos os fenômenos são igualmente importantes e precisos: a constância das 

manifestações e sua ocasionalidade, a freqüência e a interrupção, a fala e o silêncio. É 

necessário encontrar o significado manifesto e o que permaneceu oculto”. 

 Para Minayo (2007, p.57), a pesquisa qualitativa é definida como 
 
O método 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. [...] as abordagens qualitativas se conformam melhor à investigações de 
grupos e segmentos delimitados e focalizados, de histórias sociais sob a ótica dos 
atores, de relações e para análises de discursos e de documentos. [...] Caracteriza-se 
pela empiria e pela sistematização progressiva de conhecimento até a compreensão 
da lógica interna do grupo ou do processo em estudo.  

 

 O tipo de estudo que foi utilizado para realização dessa pesquisa foi o descritivo, 

definido por Figueiredo (2004, p. 104) da seguinte maneira: “As pesquisas descritivas têm 

como objetivo principal a descrição das características de determinadas populações ou 

fenômenos, ou então o estabelecimento de relações entre variáveis obtidas através da 

utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, como o questionário, e a observação 

sistemática.” 

 Dentre as formas qualitativas de se investigar, optamos por um estudo de caráter 

descritivo- exploratório. A pesquisa de caráter descritivo busca a partir de um entendimento 

específico do problema ou objeto da pesquisa que se pretende realizar, preocupando-se com a 

realidade em que o objeto de estudo esta inserido. Já a utilização da pesquisa exploratória se 

dá pela necessidade de descrever de forma mais precisa possível a realidade. Sendo assim, 

para Santos e Clos (1998, p. 12), a pesquisa exploratória auxilia na medida em que “ 

descreve, registra, analisa e interpreta a natureza atual ou processos dos fenômenos, o 

enfoque deste método sobre as condições dominantes da realidade, ou como uma pessoa, 

grupo ou coisa se conduz ou funciona no presente”, como proposto para fins deste estudo. 
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 O cenário escolhido para realização deste estudo foi o Hospital Universitário Antônio 

Pedro, mas especificamente o Banco de Leite Humano do hospital, onde as mães nutrizes 

passam quando encontram alguma dificuldade em relação a amamentação, alimentação de 

seus filhos ou quando querem doar leite. 

 Os sujeitos da pesquisa foram seis mães que tiveram seus bebês prematuros internados 

na UI ou UTI neonatal do Hospital Universitário Antônio Pedro e fizeram uso do Banco de 

Leite Humano (BLH). Foram realizadas entrevistas com mães nutrizes, logo decidimos parar 

as entrevistas por saturação. Foram analisadas as seis entrevistas para a pesquisa. Os sujeitos 

foram escolhidos aleatoriamente para participarem da pesquisa. Os critérios para seleção dos 

sujeitos foram mães que tivessem seus bebês prematuros internados na UI ou UTI neonatal, 

que estivessem fazendo uso do Banco de Leite Humano nesse processo e assinatura de um 

termo de Consentimento Livre e Esclarecido ( TCLE), autorizando o uso de suas falas. 

(APÊNDICE A). 

 A coleta de dados para realização deste estudo foi realizada através de entrevista semi-

estruturada, na qual as mães responderam as perguntas que as levaram a expressar suas 

opiniões a respeito do tema da pesquisa. Para um registro integral e preciso das falas dos 

sujeitos, as entrevistas foram gravadas e transcritas. O anonimato das participantes foi 

mantido durante todo o tempo. 

 De acordo com MOURA, FERREIRA e PAINE1 (1998, p.78 apud FIGUEIEDO, 2007 

p. 113- 114) a entrevista semi-estruturada: 

 
[...] requer a elaboração de questionamentos básicos ( um roteiro preliminar de 
perguntas), apoiados nas questões e teorias descritas no estudo, de forma a oferecer 
amplo campo de interrogativas, que surgem à medida que se recebe as informações 
do sujeito da pesquisa. O entrevistador tem a liberdade de acrescentar novas 
perguntas ao roteiro para aprofundar e esclarecer pontos que considere relevantes 
aos objetivos do estudo. 

 

 

 Entende-se por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela que parte de certos 

questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam a pesquisa, e que, 

em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 

surgindo a medida que se recebem as respostas do informante. Desta maneira, o informante, 

seguindo espontaneamente a linha de seu pensamento e de suas experiências dentro do foco 

principal colocado pelo investigador, começa a participar na elaboração do conteúdo da 

pesquisa. Triviños (1992, p. 146).  
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  Como técnica para a coleta de dados, utilizei o roteiro de entrevista, com perguntas-

base (APÊNDICE A).  

  

 Após o termino da coleta dos dados, as entrevistas das acompanhantes foram 

transcritas na íntegra e ouvidas várias vezes. Para a identificação das mesmas no trabalho 

utilizou-se codinomes de flores. Cada mãe participante foi identificada com um nome de flor. 

Após a transcrição as entrevistas também foram impressas e realizada inúmeras leituras, para 

identificar os assuntos mais emergentes, que foram agrupados em categorias. 

 De acordo com Minayo ( 2004, p.93-94) categorias “ são aquelas construídas com 

finalidade operacional, visando ao trabalho de campo [ ...] ou a partir do trabalho de campo. 

Elas têm a propriedade de conseguir apreender as determinações e as especificidades que se 

expressam na realidade empírica”. 

 

ASPECTOS ÉTICOS E LEGAIS DA PESQUISA 
 
 Conforme previsto na Resolução n°196/96 do Conselho Nacional de Saúde que 

estabelece as diretrizes e normas para a pesquisa com seres humano, a pesquisa foi submetida 

à aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Antônio Pedro, em 01 

de outubro de 2010 e aprovada no dia 18 de outubro de 2010 com o nº 255/2010. 

 Os sujeitos da pesquisa só participaram da entrevista após serem esclarecidos acerca 

de todos os aspectos envolvidos e ao assinarem o termo de consentimento livre e esclarecido 

(APÊNDICE B). Além disso, objetivando preservar o anonimato dos sujeitos, estes foram 

identificados por nomes fictícios, não sendo utilizados os nomes verdadeiros dos mesmos em 

nenhum momento da pesquisa. 

 Essa pesquisa não envolveu nenhum tipo de financiamento, ficando sob a 

responsabilidade do pesquisador, qualquer custo empregado para o desenvolvimento da 

mesma. 

 Esta pesquisa não apresenta danos ou riscos para os sujeitos envolvidos, sendo 

assegurado pelo pesquisador o caráter anônimo dos pesquisados e o sigilo das informações 

obtidas. Foi esclarecido aos participantes que poderiam abandonar a pesquisa a qualquer 

momento, sem nenhum prejuízo aos mesmos. 



 

 

 

 

 

 

http://www.zonadamatamg.com.br/?p=9415 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

3- ANÁLISE DOS DADOS 



3.1 Caracterização dos Sujeitos da Pesquisa 

 

 Os sujeitos da pesquisa foram seis mães de bebês prematuros internados na UTI e UI 

neonatal do Hospital Universitário Antônio Pedro, que tiveram vivência no Banco de Leite Humano 

do referido hospital.  

 A escolha dos sujeitos da pesquisa foramas mães de prematuros que fazem uso do Banco de 

Leite Humano e deveu-se ao fato destas apresentarem condições de atenderem aos objetivos do 

trabalho, já que tiveram suas vivências em relação ao processo de  aleitamentos materno.  

 

Mãe 
 

Idade Número 
de filhos 

Mora com o Conjugue  

Orquídea 
 

33 anos 3 filhos Sim 

Azaléa 
 

17 anos 1 filho Não 

Violeta 
 

16 anos 1 filho Não 

Jasmim 
 

26 anos 1 filho Sim 

Margarida 
 

32 anos 2 filhos Sim 

Mimosa 
 

22 anos 1 filho Sim 

Quadro 1- Identificação das mães de prematuros que participaram da pesquisa. 

  

De acordo com o quadro, observamos que as mães participantes da pesquisa variaram 

de idade entre 16 e 33 anos. As que não moram com o pai do bebê são menores de idade e 

relataram que a gravidez não foi desejada. Isso reforça a questão dagravidez na adolescência e 

suas dificuldades encontradas em lidar com a gravidez e também após o nascimento do bebê, 

principalmente quando não se tem o apoio da família ou do companheiro, como é o caso das 

duas adolescentes participantes. 

As duas adolescentes relataram não sendo desejada a gravidez devido ao surgimento 

de problemas familiares. As mesmas encontraram dificuldades no aleitamento materno após o 

nascimento dos seus filhos e não tiveram apoio familiar, o que implica na dificuldade de dar 

continuidade a amamentação futura. 
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3.2 Vivência das Mães Quanto a Amamentação e Prematuridade 

 Sabemos que a mãe do prematuro é uma puérpera que vivencia situações peculiares, 

diferentes daquelas que tiveram um bebê a termo, enfrentando uma fase de estresse por ter tido 

uma criança prematura. Esses bebês necessitam de cuidados especiais dos profissionais de 

saúde, já que o processo de separação entre mãe-filho é previsível. Esses fatos levam a 

alterações no cotidiano, abalando a vivencia e dinâmica familiar. 

 O nascimento de um bebê prematuro traz consigo dificuldades de adaptação à vida 

extra-uterina e as mães desses bebês passam a vivenciar sentimentos de culpa, sofrimento e 

fracasso, carregando também a insegurança relacionada ao estado de fragilidade e risco a que 

seu filho está exposto. 

 Este fato está evidenciado nas falas de algumas mães. 

 “... é muito difícil quando o nosso bebê é prematuro, o cuidado tem que ser bem maior, 

eles são mais frágeis e isso dá insegurança. Eu tinha medo até de cuidar dela sozinha, mas 

agora eu estou me sentido bem mais segura...”( Orquídea) 

A expectativa de ter filhos perfeitos e saudáveis é comum para todos os pais, o que não 

foi diferente para as mães participantes dessa pesquisa, na qual o nascimento de um filho 

prematuro, em condições que impliquem em hospitalização, representou a ruptura na dinâmica 

do nascimento, de ter um bebê saudável e poder leva-lo para casa poucos dias após o 

nascimento. 

“ quando ela nasceu, eu sabia que ela ia ser prematura, mas eu pensei que ela ia ficar 

comigo, que eu ia poder pegar ela no colo, fazer carinho, mas isso não aconteceu né. Ele foi 

logo pra UTI e lá  eu não posso fazer nada, só olhar ele. Ah..eu  fiquei muito triste né, porque 

eu queria ficar com ela.”( Jasmim) 

“ quando ele nasceu, ele estava muito bem, ai eu fiquei tranquila, mas depois que ele 

foi pra UTI eu fiquei muito nervosa porque não podia ficar com ele o tempo todo.”(Margarida) 

Após o nascimento, por necessitar de suporte imediato, o recém-nascido prematuro 

geralmente é encaminhado para a UTIN. Nesse ambiente tecnológico, permeado por situações 
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estressantes, o neonato prematuro é submetido a inúmeros procedimentos invasivos que 

priorizam a sua sobrevivência fora do útero, mas que também o afastam do acalento materno. O 

afastamento repentino entre mãe e filho, prolongado durante toda internação, associado às 

condições frágeis do bebê e, ainda, sua vida em risco, são responsáveis pelas sensações de 

perda e luto antecipado (BOWLBY 2006). 

O mesmo autor acima diz que as mães que vivenciam o processo de prematuridade do 

filho podem reagir de diferentes formas à situação de tensão. Algumas parecem se entregar 

totalmente ao bebê, mantendo um intenso envolvimento. Porém, a grande maioria desenvolve 

um processo mais lento, confiando nos cuidados especializados da equipe, mas também 

manifestam medo, insegurança e às vezes, até mesmo rejeição por aquele ser tão pequeno e 

frágil. 

“Eu tive muito medo desde a gestação, quando fiquei sabendo que ela seria prematura. 

Tinha medo de alguma coisa dar errado e ela não vingar, eu nunca tinha passado por isso e 

nunca tinha escutado nenhuma história de bebê que nasceu tão prematura como a minha filha, 

de 5 meses. Quando eu fui ver ela na incubadora, eu fiquei muito assustada, ela era pequena 

demais e eu não estava esperando por isso. Eu sabia que ela era pequena, mas não tanto. A 

gente sempre espera ver nosso filho grande né.. gordinho”. ( Jasmim) 

A fala de Jasmim reflete uma análise mais desenvolvida e corrobora a idéia de que, 

essas mães precisam ser bem orientadas quanto ao estado clínico do seu filho, ser preparada 

para ver seu bebê e cuidar dele, suprindo suas necessidades. Os profissionais de saúde precisam 

fazer com que essas mães conheçam outros bebês primeiro que tenham aspectos físicos 

parecidos com seus bebês, pois a figura do bebê imaginário precisa ser ajustada à imagem do 

bebê real.  

Outra vivencia expressada pelas mães participantes foi aprender a superar a insegurança 

de lidar com o prematuro. As mães relataram a dificuldade de cuidar deles por serem muito 

pequenos. Logo é preciso orientar e apoiar as mães, pois com o tempo vem à segurança para 

realizar o cuidado com o seu filho.  

MARTINEZ (2004), em seu estudo sobre participação das mães/pais no cuidado ao 

filho prematuro mostra que a partir do estímulo propiciado pelos pais no cuidado do seu filho 

prematuro, há um maior ganho ponderal, favorecendo o crescimento da criança. Além de ser 
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bastante benéfico para a criança, estimula o vínculo mãe-filho e capacita a mãe para realizar os 

cuidados com o bebê tornando-as mais seguras.  

“ Quando ela nasceu e eu fui ver na incubadora, eu achei ela muito pequenininha. Eu 

tive muito medo de cuidar dela sozinha quando ela foi pra UI...hoje eu já dou banho dela 

sozinha, dou mamar e o medo acabou”. (Violeta) 

“... eu não consigo nem pegar ela no colo direito, é muito frágil, parece que vai 

quebrar com qualquer movimento que eu faço com ela. Eu fico tremendo... quero que ela 

pegue  peso  logo  e  cresça  pra  eu  ficar  mais  segura  de  colocar  ela  no  colo.” ( 

Orquídea) 

Ao analisar as falas da Violeta e Orquídea, percebe-se a necessidade de ao longo da 

internação, à medida que o bebê apresenta melhora clinicamente, de incentivar a mãe a 

participar dos cuidados com o filho através da higienização no leito, a dieta por sonda, o tocar, 

para algumas o segurar no colo, mesmo que por curtos períodos, pois assim, as mães começam 

a se adaptar e pegar mais confiança em cuidar de seus filhos prematuros. Essas atividades 

parecem representar para as mães a reestruturação do papel materno de alimentar os filhos e 

estabelece a autoconfiança de que as dificuldades serão vencidas. 

 Para Cresti e Lapi (1997), a longa hospitalização dificulta o estabelecimento da relação 

mãe - bebê uma vez que tira o conhecimento e o poder da mãe sobre o filho doente. Por outro 

lado, estes autores afirmam que as intervenções operadas pela estrutura do hospital também 

podem dar suporte aos potenciais de relação da díade, facilitando a sua ativação em favor da 

aproximação. O hospital, afirmam as autoras, pode atuar como um "envelope que contém e 

protege" não só o bebê, mas a mãe, dando uma sustentação adequada durante a permanência na 

unidade.  

Sempre que a mãe recebe a notícia que seu filho será prematuro, a primeira reação é de 

tristeza, insegurança e medo como visto nas falas de Orquídea e Violeta. Porém, ao nascimento, 

quando o bebê encontra-se em boas condições de vida, na medida do possível, ou quando 

nascem melhores que as expectativas, a reação dessas mães mudam completamente. Por mais 

que elas tenham medo do que pode acontecer, do futuro do seu bebê, elas demonstram-se mais 

encorajadas, revigoradas e esperançosas em relação ao filho.  
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Isília (2009) em seu estudo afirma que as mães quando acompanham a progressão do 

filho e constatam a melhora da saúde deles, sentem-se motivadas, verificando ainda o aumento 

da produção de leite quando seu bebê finalmente suga o peito. Algumas mães deixam claras 

essas mudanças em suas falas.   

...Mas quando ele nasceu, ele estava muito bem, nasceu melhor do que os médicos 

esperavam e isso me deixou mais tranquila [...] isso me deixa mais segura, saber que ele está 

bem. (Mimosa) 

“ quando fiquei sabendo que minha filha ia nascer de 5 meses fiquei desesperada, por 

mais que os médicos falassem que ela estava bem, aí quando ela nasceu graças a Deus, eu 

pude comprovar que ela estava bem, nem precisou ficar no respirador, com isso eu fiquei mais 

aliviada, agora sei que ela tem muitas chances de ficar bem.”( Margarida). 

 

Em relação à amamentação, as mães demonstraram-se bastante animadas. O ato de 

amamentar foi descrito como uma sensação maravilhosa e bastante almejada entre as nutrizes, 

mesmo vivenciando as dificuldades devido à prematuridade. 

 Na entrevista realizada com as mães, eram questionadas assim: O que é amamentação 

para você? E as respostas de todas demonstrou a vontade de amamentar seus filhos, como 

podemos observar nas falas abaixo.  

 

 “ É um ato único entre eu e meu filho, um gesto de carinho entre mãe e filho, uma troca de 

amor. Quando estou amamentado ele é o momento que eu sinto ele mais próximo de mim”( 

Azaléia) 

“ É uma sensação ótima...como se eu tivesse dando a vida para minha filha, amamentando eu 

vou ver ela grandona, gosto de ver o rostinho dela me olhando.” ( Mimosa) 

“... é você poder participar ativamente da alimentação dele, ajudar ele a crescer...”( 

Margarida) 

Nas falas dessas mães pode-se perceber que a amamentação é uma ligação muito forte 

entre mãe e filho. É um contato íntimo de pele a pele e olhos nos olhos, que possibilita a dupla 
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a sentir um enorme prazer neste ato, um amor que aumenta em cada mamada e se constrói em 

uma base firme vinculando para sempre mãe e filho: 

A maior recompensa (...) da amamentação é o contato íntimo, freqüente e prolongado 
entre mãe e filho, que, além de ser por si só muito gratificante para ambos, resulta 
num estreito e forte laço de união entre eles. A conseqüente maior ligação mãe-filho 
na amamentação possibilita melhor compreensão das necessidades do bebê, 
facilitando o desempenho maternal. Além disto, a amamentação ajuda a transição 
gradual de bebê dentro e fora da barriga, importante para o bebê e para a mãe (LANA, 
2001, p.34)  

 

A prática da amamentação em prematuro não é representada e nem percebida da mesma 

forma por todas as mulheres. A amamentação pode ser sentida por algumas nutrizes como uma 

prática que proporciona prazer e gratificação como foi citado por Margarida e Violeta, porém 

outras poderão senti-la como uma prática conflituosa que evoca sensações desconfortáveis 

como medo, insegurança, dor, entre outros sentimentos. Não raro, a mesma nutriz pode 

perceber a amamentação como sendo agradável em alguns momentos e desconfortável em 

outros. (Lavorski et al 2004, p.63). Como pode ser observado na fala de Azaléia: 

“ A amamentação pra mim sempre foi um sonho, mas agora com meu filho prematuro eu estou 

vendo como é difícil, às vezes me dá vontade de desistir, meu peito fica muito dolorido e o leite 

não sai... eu não to agüentando mais... mas não vou parar não, porque sei que ele precisa 

muito”. (Azaléia)  

As mães entrevistadas representaram a amamentação como importante na promoção do 

crescimento e desenvolvimento saudável do filho pré-termo, como lemos nas falas a seguir. 

“ Eu queria muito que minha filha fosse alimentada logo pelo meu leite, porque a gente sabe o 

quanto é importante o leite da mãe né. Ajuda o bebê a se recuperar logo e ir pra casa. 

(Margarida  

“.... amamentação é um meio de vida, porque sem o leite a criança não cresce, é o mais 

importante para o desenvolvimento do beb”. (Violeta)  

A representação criança saudável é aquela que mama no peito foi compartilhada pelas 

mães, mesmo por aquelas que estavam passando por dificuldades na amamentação. 
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Essa dimensão do aleitamento materno denota a incorporação do discurso técnico 

difundido por meio de campanhas veiculadas pela mídia e de práticas assistenciais, 

referenciada acima. 

A fala de Margarida complementa sobre o conhecimento que as mães têm sobre a 

importância do aleitamento materno para os bebês prematuros: 

“A minha filha está aprendendo a sugar agora. É tão bom saber que de alguma forma estamos 

podendo ajudar eles a se fortalecer. Quando dou mamar pra ela me sinto muito importante pra 

recuperação dela, sei que posso ajudar muito, só não posso ficar nervosa, que ai meu leite 

para de descer e fica mais difícil pra minha filha.”( Margarida) 

 

O leite humano é o alimento ideal para todos os recém nascidos, incluindo o pré termo 
garantindo suporte para o crescimento e desenvolvimento adequado do lactente, 
proporcionando-lhes fatores imunoloógicos importantes na prevenção de doenças 
alérgicas e infecções por patógenos próprios de seu ambiente, além de melhor 
desenvolvimento cognitivo e psicológico. (ISSLER, 2008, p. 386)  

 

O peso da representação do aleitamento materno, enquanto fator de recuperação e 

crescimento do prematuro pode gerar conflito e sentimento de culpa, evidenciado na fala de 

uma mãe que não estava conseguindo amamentar. 

“... como minha filha nasceu muito prematura, o meu leite não estava descendo e isso me 

deixava muito nervosa, eu fazia de tudo, mas o leite não saia. Agora aos pouquinhos ele está 

descendo e estou muito feliz porque daqui a pouco vou poder levar minha filha pra casa, já que 

o médico falou que ela precisa mamar pra poder receber alta.” (Jasmim) 

O fato de a alta hospitalar depender, também, do sucesso da amamentação pode ser mais 

um fator de estresse para aquelas mães que não estavam conseguindo amamentar ou estavam 

vivenciando o aleitamento com dificuldades. Isso pode de alguma maneira, exacerbar os 

sentimentos de insegurança e culpa por não terem sido capazes de levar uma gestação a termo e 

por não conseguirem dar ao filho prematuro aquilo de que ele mais precisa para crescer e se 

desenvolver de forma saudável.  
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O preparo para a alta hospitalar não pode ser visto como um evento pontual e isolado 

delegado a momentos prévios à saída do bebê, devendo ser visto e organizado continuamente, 

para a mãe não sofrer o impacto da alta.  

Duarte et. al (2010, p.164) traz no seu estudo a importância da equipe de enfermagem 

junto a essas mães, orientando e fazendo com elas estejam cada vez mais presentes como 

cuidadoras dos seus bebês ainda no ambiente hospitalar, para que possam ser preparadas para 

oferecer um melhor cuidado ao seu filho quando forem para casa.  

Segundo Issler (2008, p. 4): 

 A experiência de amamentar baliza-se em uma avaliação continua que a mulher faz 
da sua capacidade de amamentar, pois, ao assumir o papel de provedora de alimento e 
bem estar para o filho, assume para si a responsabilidade de bem amamentar, o que 
significa ter leite em quantidade e de qualidade. 

 

Após a análise compreensiva das falas ficou claro que cada mãe vivencia a 

amamentação de maneira única, singular e própria.  

A amamentação é vista exclusivamente como responsabilidade da mulher, como mãe, 

mas nem sempre é possível por causa da prematuridade, dentre outros fatores limitantes.  Como 

nos diz Issler (2008, p. 3), “ o grande desafio tem sido o de identificar os reais motivos 

envolvidos na decisão materna de desmame ou de manutenção do aleitamento”. 

 

3.3 Dificuldades das Mães de Prematuros Quanto à Amamentação 

 Apesar de a amamentação ser tão idealizada e gratificante para as mães, traz consigo 

algumas peculiaridades e complicações, já que estamos tratando de amamentação com 

prematuros. 

Conforme ROCHA et al. ( 2002, p. 66)  “o aleitamento materno em bebês pré-termo, 

quando comparado com a população de bebês a termo normais, é mais difícil de ser iniciado e 

mantido”.  
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Estudos realizados apontam entre outros fatores mais importantes que dificultam, a 

separação prolongada da mãe-bebê, a ansiedade, o estresse materno, o manejo dos profissionais 

no suporte à amamentação, a diminuição do leite, a insegurança que a própria mãe tem sobre a 

qualidade do seu leite, o comportamento alimentar imaturo do recém-nascido pré-termo e 

finalmente, as rotinas hospitalares. (Schanler et. al, 1996) 

Mesmo as mulheres que vêem o aleitamento como biologicamente natural, percebem 

limites em sua prática e sentem necessidade de aprender, mostrando que o ato de amamentar 

não é tão fácil, natural e instintivo.  

No trabalho de revisão sobre como e por que promover a amamentação, GIUGLIANI 

(1994, p. 143) destaca que a amamentação não é inato à condição de mulher, mas sim “ uma 

arte feminina, transmitida de geração a geração”. 

Durante a entrevista todas as mães informaram ter tido alguma dificuldade na 

amamentação com seus filhos prematuros, seja com problemas na mama ou em relação ao bebê 

não poder ser alimentado no peito.  

No meu primeiro filho eu não tive problemas porque ele mamou assim que nasceu, 

porque não foi prematuro, já com ela eu fiquei muito insegura, não sabia como fazer, parecia 

que eu nunca tinha passado por essa experiência. Minha filha está começando a mamar no 

peito agora e eu tive que aprender como ajuda-la nesse processo. (Margarida)  

Nessa fala da Margarida pode-se observar a necessidade que as mães tem de aprender 

como lidar com o processo de amamentação de um bebê prematuro. Sabemos que o processo é 

lento, que muita das vezes essas crianças demoram a ser amamentadas e essas mães precisam 

de orientações de como tirar o leite, armazenar, e fazer a massagem para aliviar a dor das 

mamas. 

Entre as principais dificuldades encontradas decorrentes do processo de amamentação e 

seu manejo podem ser citados o ingurgitamento mamário, o trauma mamilar com mamilos 

doloridos, bloqueio de ductos lactíferos, mastite, abscesso mamário, galactocele, baixa 

produção de leite, entre outros. (GIUGLIANI, 2001 p. 71) 

“... como eu ainda não estou amamentando meu filho, o meu peito está ficando muito 

cheio e dolorido, sozinha eu não consigo esvaziar sinto muita dor mesmo..”( Orquídea) 
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“... o que me deixa mais triste é que meu leite não tá saindo, tudo que eu mais queria 

era  que ela se alimentasse com o meu leite, que assim ela ia se recuperar mais rápido, mas 

meu leite não sai de jeito nenhum.” (Azaléia) 

As falas descritas acima mostram alguns tipos de dificuldades encontradas pelas mães 

no processo de amamentação. Tanto as primíparas quando as mães que tiveram outros filhos e 

amamentaram encontram dificuldades, visto que não é fácil para a mulher enfrentar essas 

dificuldades.  

Além dos problemas com as mamas, quando o bebê é muito prematuro, não tem a 

capacidade de sugar no seio materno e assim acaba por favorecer o surgimento de algum 

problema. 

Silva et. al (2009, p. 108) ressalta que por mais que as mães se empenham para manter a 

lactação, com o decorrer do período de internação do bebê, observa que mesmo, seguindo as 

orientações recebidas para a manutenção da lactação, as mães não conseguem evitar a 

diminuição de sua produção láctea. Demonstram-se preocupadas e sentem-se cada vez mais 

imponentes ao observar o volume de leite diminuindo. Perante tal situação, consideram a 

ausência da sucção do recém-nascido ao peito como principal razão para a diminuição da sua 

produção de leite. 

As mães observam o comportamento e as manifestações do bebê e interpretam a 

prematuridade do filho como agravante para se estabelecer a amamentação.  

Outro fator que também foi citado pelas mães participantes da pesquisa como empecilho 

para o sucesso na amamentação foi o uso da sonda gástrica, que segundo as mães, dificulta a 

sucção das crianças. 

  “... todo dia eu a coloco no meu peito, porque a enfermeira falou que é bom para ir 

estimulando ela, mas com essa sonda, ela não consegue sugar o meu peito.” ( Mimosa) 

“eu quero muito que ela engorde logo, pra poder mamar só no meu peito e tirar a 

sondinha. Acho que vai ser bem melhor pra ela mamar quando tirar essa sonda, que não deixa  

pegar no peito, mas por enquanto tem que ficar.” ( Jasmim) 
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 A sucção do seio materno constitui fator importante para a manutenção da lactação. 

Todavia, as mães de muitos recém-nascidos pré-termo não tem essa possibilidade devido à 

imaturidade e condição clínica do filho, além do estresse que vivenciam (FALCÃO, 2003). 

Nos casos em que a amamentação não é iniciada nas primeiras horas após o parto, a 

ordenha da mama é recomendada, pois serve para estimular a produção láctea e evitar o 

ingurgitamento mamário. 

“...eu comecei a ordenhar o leite, mas vinha muito pouquinho e sempre tinha que dar um 

complemento pro meu filho. Agora eu parei de tirar, porque a dor era grande e não satisfazia 

ele.” (Jasmim) 

A ordenha do leite materno para os filhos tem sido muito importante para estabelecer o 

vínculo, pois as mães sentem-se satisfeitas por alimentá-los, poder dar-lhes algo que é seu, 

assim expressado na fala das mães, porém, para que tenha sucesso na ordenha mamária, essas 

mães precisam ser bem orientadas de como realizar e também ser auxiliadas no início, que não 

é um processo fácil, principalmente quando as mamas encontram-se doloridas. Se a mãe não 

tiver o acompanhamento de um profissional da saúde, ela pode acabar desistindo de ordenhar o 

seu leite, pelas dificuldades e também por achar que a quantidade não é suficiente. (LANA, 

2001) 

Depois de analisarmos as falas das mães pudemos perceber que a prática da 

amamentação não é representada e nem percebida da mesma forma por todas as mulheres.  

 

3.4 Benefícios do Banco de Leite Humano para a Promoção do Aleitamento Materno. 

  

O sucesso do aleitamento materno não depende só da opção da mãe pelo aleitamento. 

Depende também da sua habilidade em levar adiante esta opção e também do ambiente em que 

ela se encontra que pode favorecer ou desestimular completamente o aleitamento materno. Nas 

sociedades mais antigas, o papel dos agentes estimuladores era desempenhado pelas mulheres 

mais velhas do círculo familiar, hoje este papel está ao encargo de profissionais da área de 

saúde. E quanto mais precoce e constante for à intervenção, maiores as chances do sucesso. 

(LESSA, 2004) 
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A maioria das mães participantes da pesquisa referiram-se a nunca ter ouvido falar do 

Banco de Leite Humano (BLH). Por mais que as campanhas e incentivos a amamentação 

tenham aumentado, ainda não é o suficiente, para que toda a população esteja conscientizada 

dos benefícios do BLH. As falas a seguir retratam o não conhecimento dessas mulheres.  

“ ... Antes eu não conhecia o banco de leite, acho que deveria ser mais falado, porque 

acho que muitas pessoas não conhecem. Ai aqui no hospital que fui conhecer, as enfermeiras 

do Banco de leite vinham na maternidade, explicavam sobre o banco de leite, como 

amamentar, tiravam nossas dúvidas e isso foi muito legal, porque como eu ainda estava 

grávida, eu já fui aprendendo tudo e quando meu filho nasceu, eu já sabia fazer as coisas, 

alimentar ele. (Mimosa). 

“... eu nem conhecia o banco de leite... agora eu comecei a entender e acho muito 

importante a ajuda que eles dão pra gente.”( Margarida) 

“ ..Eu nunca tinha ouvido falar no banco de leite, só aqui no hospital que eles falam 

bastante sobre isso..”(Violeta) 

Fazendo uma análise das falas das mães percebe-se o quanto o Banco de Leite Humano 

ainda precisa ser divulgado para que não só as mulheres, mas toda população tenham 

conhecimento de um lugar que pode ser bastante benéfico para um momento tão delicado na 

vida dessas mulheres. 

Ao realizar as entrevistas, observamos que quase nenhuma mãe conhecia o Banco de 

Leite Humano (BLH) antes de chegar ao hospital, só foram conhecer quando estavam 

internadas. Uma preocupação que tivemos, foi de saber se estas mães, após o conhecimento do 

BLH e ter feito uso do mesmo, o que elas acharam, o que o banco de leite significou para elas. 

Como resposta todas as mães expressaram positivamente a importância do BLH no 

processo de aleitamento materno de seus filhos prematuros. Cada mãe teve uma vivência única 

com o BLH. 

“O Banco de leite pra mim significou tudo. Eu tive muita dificuldade pra dar o meu 

leite pro meu filho. Ele nasceu prematuro demais e só depois de um tempo que ele foi ser 

alimentado. Eu queria que ele tomasse o meu leite e o BLH me ajudou muito. Se não fosse o 

pessoal de lá, meu filho estaria tomando leite artificial, mas graças a Deus, eu consegui tirar 

meu leite, mesmo tendo muita dificuldade.”( Margarida) 
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“ ah..o banco de leite é muito importante, eu acho que toda maternidade deveria ter um 

banco de leite, porque por mais que as mães saibam amamentar, quando o bebê é prematuro 

fica muito mais difícil e lá no banco de leite, eles entendem bastante disso.” (Jasmim) 

O Banco de Leite Humano (BLH) é um centro de lactação especializado em promover, 

apoiar e proteger a amamentação, auxiliando particularmente as mães de prematuros que não 

podem amamentar seus filhos devido à imaturidade. (COLAMEO, 2008, p. 397) 

Segundo o mesmo autor, cerca de três quartos das atividades de um BLH se destina à 

promoção e ao incentivo à amamentação, incluindo atividades de orientação preventiva e 

curativa de problemas mamários, prolongamento do período de amamentação como também 

indução da lactação, ou seja, induzir a mama a produzir leite humano mesmo que ela já tenha 

parado a sua produção. 

Apesar de saber que um BLH desempenha diversas funções, ficou claro nas falas das 

mães que a principal função para elas foram as orientações recebidas do BLH. No decorrer das 

entrevistas as mães demonstraram-se bem esclarecidas e orientadas em relação ao aleitamento 

de seus filhos, as dificuldades superadas e o início da amamentação. 

 

As orientações sobre o banco de leite humano devem iniciar no pré-natal, a fim de 

conscientizar e preparar psicologicamente a mãe. O ideal é que sejam intensificadas no 

puerpério, quando ela ocorre efetivamente. Segundo Mattar (2008, p.541): 

O volume de leite produzido está diretamente relacionado ao estímulo da mama. Na 
falta de sucção do recém-nascido, a mãe deve ser orientada a realizar a ordenha para 
esvaziar a mamãe estimular a produção láctea, com frequência de 3 em 3 horas no 
período diurno e 5 em 5 horas no período noturno.  

 

“... ai no banco de leite eles conversaram muito comigo, me falaram o quanto era 

importante o meu leite pro bebê, que eu tinha que fazer a retirada do leite, porque era bem 

melhor o meu próprio leite do que o nan, ai me explicaram os benefícios do aleitamento 

materno.”( Orquídea) 

“... quando eu cheguei lá eu só queria chorar... meu peito estava doendo demais, elas 

me explicaram que isso era normal, porque minha filha ainda não estava mamando, que depois 
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ia melhorar essa dor. Fizeram bastante massagem no meu peite e me ensinaram a fazer a 

ordenha.”( Azaléia) 

Depois de ter recebidos as orientações do BLH, as mães já se sentiam muito mais 

seguras, mais confiantes em relação aos seus bebês prematuros, mostraram ter bastante 

conhecimento sobre amamentação e a importância do aleitamento materno. 

“ quando meu filho nasceu, eu já não tinha mais dúvidas sobre amamentação, fiquei um 

pouco triste porque não pude dar de mamar, mas eu já estava esperando por isso. A equipe do 

banco de leite já tinham me preparado, então não foi muito difícil...”( Orquídea) 

“...eu já sabia como eu tinha que fazer, como retirar o leite ... o banco de leite me 

favoreceu muito...”( Mimosa) 

“...se não fosse o banco de leite eu não saberia como alimentar meu filho, estaria toda 

enrolada ...”( Jasmim) 

“... ah, me favoreceu que antes eu poderia ter mais dúvidas, como é meu primeiro filho 

né. Mas já sei fazer tudo sozinha, tirar meu leite, dar pra minha filha. Fazer a massagem pro 

meu peito não empedrar ... o banco de leite me ajudou em tudo”.( Azaléia) 

Outra fala que foi bastante significativa para essa pesquisa, foi a fala de Jasmim, quando 

diz que antes ela não queria amamentar e o BLH através das orientações conseguiu mudar o 

pensamento dela. 

“..antes pra falar a verdade eu não queria amamentar... ah sei lá, eu achava que ia 

doer muito, as pessoas falavam isso pra mim, tinha medo do meu peito ficar caído. Mas 

quando foi no final da gravidez, a moça do banco de leite conversou comigo e ficou explicando 

um monte de coisa que era importante pra criança ... agora eu quero muito amamentar... vou 

dar de mamar até quando ele quiser.” (Jasmim) 

As orientações prestadas às mães nutrizes precisam ser claras e simples de entender, 

além disso, a equipe de enfermagem deve ser sensível a fatores que podem interferir na 

aprendizagem materna, inclusive o tempo que é demandado para prestar essas orientações. 

Essas orientações nunca devem ser impostas e sim dadas como sugestões. (DUARTE, 2010, 

p.166) 
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Complementa Azaléia: 

“Tanto o bebê quanto a mãe precisa muito do banco de leite, porque tem muita mãe lá que não 

quer amamentar. Coitadas não é que não querem amamentar, é que tem muita dificuldade e 

acabam desistindo, mas no banco de leite, eles dão todas as orientações e con seguem fazer 

essas mães amamentarem.” ( Azaléia) 

Enquanto a amamentação não é viável, estas mães necessitam ser orientadas sobre como 

devem retirar e conservar o leite, para que esse possa ser dado ao seu bebê. A retirada do leite 

materno através da ordenha, pode ser manual ou mecânica. A mãe deve escolher a que melhor 

atende as suas necessidades. 

Carvalho et al ( 1999, p.73) referem que a ordenha deve ser iniciada nas duas primeiras 

semanas após o parto e sua freqüência não deve ser inferior a cinco vezes por dia, o que vai 

garantir uma produção de leite significativamente maior. 

As mães de RN admitidos em unidade neonatal precisam ser encorajadas e orientadas a 

iniciar a ordenha precocemente, para estimular a lactação. O atraso no início da expressão 

mamária e a inibição da ejeção de leite em decorrência da ansiedade e preocupação com o RN 

podem determinar insuficiência láctea.  

A ordenha mamária foi um item referido pelas mães de muita dificuldade 

principalmente pela dor e baixa produção láctea. O BLH precisa realizar um trabalho intenso 

com essas mães para que tenha sucesso no aleitamento materno, sabendo que a ordenha 

precoce é fundamental para que se tenha uma boa produção láctea e futuramente possa dar 

continuidade à amamentação. 

“ eu já estava desistindo de fazer a ordenha, era muita dor pra pouco leite ... isso 

desanimava”(Violeta) 

“ quando fui no banco de leite e eles me ensinaram a fazer a ordenha, eu não conseguia de 

jeito nenhum fazer sozinha, meu peito fica muito dolorido.. só o pessoal do banco de leite que 

consegue retirar, ainda bem que elas existem”( Margarida) 

“... no começo era muito pouquinho o leite que saia, agora sai bastante ... que bom ... porque 

minha filha começou a mamar no peito ontem, se eu não tivesse feito a ordenha, hoje em dia 

meu leite já ia ter secado.” (Orquídea) 
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Após o nascimento, os recém-nascidos prematuros e/os doentes hospitalizados 

permanecem em jejum por diversos motivos, como imaturidade gastrintestinais, imaturidade 

de sucção, deficiência da deglutição e gravidade da doença. Terminando o período de jejum, 

acredita-se que o leite materno é o ideal para a nutrição dessas crianças, sendo indicada a 

amamentação, e quando essa não é possível devem ser alimentados pelo leite da própria mãe. 

Uma solução eficaz e possível é coletar o leite e armazená-lo para utilização futura. 

Estimular a coleta de leite de mães de recém-nascidos prematuros internados surge 

como um recurso que permite a manutenção da lactação e o aleitamento adequado dessas 

crianças. 

Outro benefício proporcionado pelo Banco de Leite Humano de grande importância 

para as mães participantes da pesquisa é o armazenamento do leite ordenhado. Pelas falas 

percebe-se que as mães ficam menos nervosas quando conseguem retirar o leite e deixar 

armazenado para o seu filho. 

“ minha filha nasceu muito prematura e ainda não está recebendo nenhum alimento, 

mas todo dia eu passo várias vezes lá no banco de leite pra retirar.. ah eu acho isso muito 

bom, porque como está saindo muito pouco, eu vou armazenando aos poucos e quando ela 

puder mamar, já vai ter o leitinho dela lá.”(Azaléia) 

“eu deixo armazenado, porque não posso ficar aqui todos os dias, porque tenho mais 

2 filhos em casa e moro muito longe ... ai eu não posso ficar aqui enquanto ele não estiver 

mamando no peito ... eu fico mais tranqüila, em saber que não vou estar com ele, mas que o 

meu leite está lá e ela não vai precisar tomar o leite artificial.”( Mimosa) 

 

O Banco de Leite Humano tem um papel fundamental junto com as mães nutrizes de 

prematuro. Desempenhando várias funções que podem ajudar as mães em todas as fases no 

processo de aleitamento materno. Começando ainda na gestação, quando fica sabendo que o 

bebê será prematuro, explicando e preparando essa mãe para lidar com o bebê prematuro, 

após o nascimento, na ordenha e armazenamento do leite para dar continuidade na produção 

láctea e no início da amamentação. Cada fase desse processo tem suas peculiaridades quando 

diz respeito ao prematuro, fazendo-se necessário a participação intensa do Banco de Leite 

Humano. (Mattar et. al, 2008, p. 541) 
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3.5 As Ações de Enfermagem no Banco de Leite Humano (BLH) 

  

Evidências científicas vêm demonstrando que o apoio à mulher que está em 

aleitamento materno determina maior duração dessa prática. 

Para que esse apoio seja efetivo, é necessário que o profissional enfermeiro e a equipe 

de saúde compreendam que a amamentação é uma prática complexa, principalmente quando o 

bebê é prematuro, que envolve não somente aspectos fisiológicos, mas também exige 

conhecimento técnico-científicos e habilidades para lidar com o binômio mãe-filho e sua 

família. Os aspectos sociais, psicológicos, culturais e espirituais também podem ser 

determinantes no êxito ou não dessa prática. (Mattar, 2008, p. 542) 

No Banco de Leite Humano, onde a pesquisa foi desenvolvida, atuam diversos 

profissionais da saúde como: nutricionistas, enfermeiros, fonoaudiólogo entre outros, porém a 

enfermagem é que passa o maior tempo com as mães nutrizes. É a enfermagem que auxilia na 

ordenha, ensina a realizar a massagem, conversa com essas mães dando orientações sobre o 

aleitamento materno.  

Algumas falas evidenciam a importância da equipe de enfermagem atuante no BLH e 

o vinculo criado com essas mães nutrizes. 

“ As enfermeiras do Banco de leite foram bastante atenciosas comigo, me explicaram muito 

bem tudo, conversaram muito comigo para me tranquilizar...” 

“ ... elas me deixaram super calma, falaram que iam me ajudar, que essa dor ia passar... foi 

um alívio conversar com elas.” 

“.... a Enfermeira do banco passa muita confiança pra gente...” 

 

Diante dessas falas pode-se concluir o quanto é fundamental que a equipe de saúde 

consiga criar vínculo com essas nutrizes, pois só assim, as intervenções serão efetivas. A 



50 

 

mulher quando passa a confiar no profissional, ela acredita que realmente o que eles orientam 

é o melhor a ser seguido. 

A enfermagem tem importante papel na ajuda e aconselhamento às mães que desejam 

amamentar. Desde o pré-natal a enfermagem deve ajudar as mães, desfazendo mitos, 

prevenindo e tratando as possíveis complicações que possam vir a aparecer, estando próxima 

antes, durante e após o parto e durante os primeiros dias de puerpério. 

A recomendação atual é que os profissionais que atendem ao binômio mãe-filho 

ajudem as mães a iniciar a amamentação até meia hora após o nascimento (OMS, 2001). Mas 

nem sempre esse contato poderá ocorrer logo após o nascimento, que é caso de bebês 

prematuro, onde essas mães necessitarão de cuidados especiais e cabe aos enfermeiros 

estarem preparados para lidar com essas mães, prestando os cuidados e suportes necessários.  

As falas de Orquídea e Mimosa mostram que as enfermeiras do Banco de Leite  

Humano do Hospital Universitário Antônio Pedro estão aptas para lidar com essas nutrizes. 

“ Eu tenho muito que agradecer a elas, porque eu acho que se elas não tivessem conversado 

comigo eu não ia querer amamentar meu filho. Muitas amigas falavam que não era bom 

amamentar, que doía muito, e depois que elas conversaram comigo, mudaram a minha forma 

de pensar, me mostraram a importância do meu leite pro meu filho. Agora eu quero muito 

dar de mamar pra ele e acho muito importante o trabalho do Banco de leite.” ( Mimosa) 

 

“ bom, as meninas do banco de leite me ajudaram em todos os sentidos. Elas foram um anjo 

na minha vida. Primeiro quando eu me internei pra ter minha filha, eu já sabia que ia ser 

muito prematura, então elas já me explicaram tudo como que ia ser, então quando minha 

filha nasceu, eu já estava bem orientada, fui logo no banco de leite pra ordenha o leite. Saia 

muito pouco, mas mesmo assim eu continuei tirando, porque elas me orientaram né. Fico 

muito feliz de saber que minha filha foi alimentada o tempo todo pelo meu leite. Aí depois que 

ela começou a mamar no meu peito, as enfermeiras também me auxiliaram muito, porque o 

bebê ainda não sabe sugar então elas tiveram muita paciência até ela aprender a mamar.” ( 

Orquídea) 
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É fundamental que o profissional de saúde que venha a cuidar desta nutriz tenha 

conhecimento em aleitamento materno e competências clínicas, precisa ter habilidade em se 

comunicar com a nutriz, além de conhecer bem as vantagens do aleitamento materno em 

prematuro e a importante da ordenha precoce para minimizar os problemas com a mama. O 

enfermeiro que atende mãe/bebê deve ter conhecimento sobre a prevenção e o manejo dos 

principais problemas decorrentes da lactação. Ingurgitamento mamário, traumas mamilares, 

mastites entre outros. (GIUGLIANI & LAMOUNIER, 2004). 

As habilidades de comunicação são ferramentas importantes nesse processo de apoiar, 

pois por meio delas o enfermeiro poderá modificar sua maneira de prestar assistência, 

atuando, não como detentor do conhecimento, mas como conselheiro da mãe no processo da 

amamentação. ( Issler 2008, p. 42)  

Para alguns autores, o simples uso dessas habilidades, por parte do profissional, não 

garante o sucesso do processo de comunicação. É preciso aprender a captar, respeitar e 

responder ao outro a partir do seu ponto de vista. 

Segundo o mesmo autor as habilidades referidas podem ser divididas em habilidades 

de ouvir e aprender e habilidades para desenvolver a confiança e dar apoio. 

Habilidade de ouvir e aprender – usar a comunicação não-verbal, fazer perguntas 

abertas e usar expressões e gestos que demonstrem interesse. 

A prática de ouvir atentamente a mãe é uma arte, pois é preciso deixar que ela faça 

uma reflexão sobre seus sentimentos e percepções, sem que o profissional exponha sua 

opinião a respeito do que está acontecendo, ajudando-a a resolver seus próprios problemas. 

Habilidades para desenvolver a confiança e dar apoio – dar ajuda prática, dar 

pouca e relevante informação, usar linguagem simples e dar uma ou duas sugestões, não 

ordens. 

 

Azevedo (2008, p.678) ressalta que para obter um trabalho efetivo, a equipe de 

enfermagem necessita estar altamente qualificada para atender a essas mães nutrizes. 

Compreendendo que vão passar por cada fase com o bebê prematuro, encontrar dificuldades e 

precisam de orientações que possam ajuda-las em cada processo. Tanto na UTI neonatal como 
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no Banco de Leite Humano (BLH) o principal é ter habilidade para desenvolver a confiança, 

compreender as nutrizes e obter o conhecimento para que possa orienta-las em relação à 

amamentação e todas as peculiaridades de um bebê prematuro. 



 
 
 
 

 
http://bemestar950.blogspot.com/2011/02/amamentar-

prematuro.html 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4- CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 



 A realização deste trabalho proporcionou-me rico conhecimento sobre o tema e foi de 

fundamental importância na minha formação acadêmica e pessoal. Não só pelos erros e acertos na 

elaboração de um trabalho desta complexidade, mas também por ter conhecido e me aprofundado, 

no sentido de entender e compreender a vivência das mães que tiveram seus bebês prematuros. 

 No presente estudo ficou evidente que as mães nutrizes de prematuros encontram muitas 

dificuldades não só na alimentação dos seus filhos, mas também nos cuidados gerais com o bebê 

prematuro. Precisamos entender que essas mães vivenciam situações peculiares, além da 

insegurança e medo em relação a saúde dos seus filhos. Nas entrevistas ficou claro que não só a 

insegurança, o estresse, mas também a separação das mães de seus filhos devido a hospitalização, 

dificulta tanto o vínculo do binômio mãe-filho como a manutenção da lactação. 

 Embora as mães fossem consideradas aptas para lactar e amamentar, todas as nutrizes do 

estudo exteriorizaram algum tipo de dificuldade para manter a produção láctea. A ordenha mamária 

foi a orientação mais lembrada e por mais que parecesse que as mães estivessem bastante 

informadas quanto aos benefícios desse procedimento, elas demonstraram muita dificuldade em 

manter a frequência recomendada para que o estímulo substituísse adequadamente o papel da 

sucção do bebê na produção do leite. 

 Essas nutrizes necessitam de um sistema especial de apoio, pois, após um tempo de 

internação relativamente prolongado, os cuidados e orientações individuais ou coletivas não devem 

se limitar aos aspectos técnicos, vantagens biológicas e nutricionais do aleitamento. É preciso 

implantar outras abordagens que contemplem as particularidades de cada nutriz. 

 Nesse sentido o banco de Leite Humano (BLH) mostra-se fundamental no processo de 

aleitamento materno de mães nutrizes de prematuros. Como analisado nas entrevistas, a maioria das 

mulheres não tinha conhecimento do Banco de Leite Humano, porém, verbalizaram o quanto a 

equipe do banco de leite ajudou a superar as dificuldades encontradas no processo. 

 A partir dos resultados apresentados, evidenciou-se que tanto a manutenção da lactação 

quanto o início da amamentação são práticas complexas, cujo processo requer atenção permanente 

da equipe do banco de leite humano. 
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 O banco de Leite Humano possui várias funções como: orientações em relação a problemas 

com as mamas, promover o aleitamento materno,, doação de leite, oferecer leite humano aos bebês 

prematuros ou outra situação onde não possam ser amamentados, armazenamento de leite 

ordenhado, entre outras. Porém, o observado no estudo foi que as principais funções do banco de 

leite com as mães de prematuros foram as orientações em relação ao aleitamento materno, e o 

auxilio no início da amamentação. As mães mostraram-se mais seguras e satisfeitas após as 

orientações feitas no banco de leite. 

 Diante deste contexto, cabe aos profissionais de saúde, particularmente de enfermagem, que 

estão mais próximas a essas mães, buscar oferecer uma assistência de qualidade, a fim de ajuda-las a 

superar as dificuldades e sentirem-se mais capacitadas para amamentarem. 

 Os resultados encontrados no presente estudo fornecem subsídios para que possamos fazer 

uma reflexão sobre a assistência prestada a essas mulheres e principalmente aos ensinamentos 

dados a elas. Ensinamentos estes que podem garantir o sucesso na amamentação dos seus filhos 

prematuros. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://anjoseguerreiros.blogspot.com/2009/05/dicas-para-pais-de-bebes-
prematuros.html 
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7- APÊNDICES 



APÊNDICE A 

 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
 
 
 
 

 
Nome_____________________                      Gesta________ Para______                
Idade____________                                         Nº de filhos_______                                                                    
Quantos amamentou________                         Conjugue ( ) Sim   ( ) Não                       
Tempo médio de amamentação__________ 
 
 
 

1) O que é para você amamentação? 
 

2) O que o BLH significa para você? 
 

3) O BLH favoreceu ou não o processo de aleitamento materno? 
 

4) Para você o BLH é importante para os RN prematuros? 
   Justifique: 
 

5)  Na sua opinião, qual foi a contribuição de enfermagem neste processo?  
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APÊNDICE B 

 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido  

 

 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 
Título do projeto: A importância do Banco de Leite Humano (BLH) junto às mulheres nutrizes de 
prematuros. 
Pesquisador Responsável: Ms. Luciana Rodrigues da Silva (orientadora) 
Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável:

 

Universidade Federal Fluminense – 
Departamento de Enfermagem Materno infantil e psiquiatria. 
Telefones para contato:

Nome do voluntário:_____________________________________________________________ 

 (21) 78639056/ (21) 78578238 

 
Idade:_______________anos          R.G.:_________________ 
 
 
A Sra. Está sendo convidado juntamente com o seu filho a participar do projeto de 
pesquisa “A importância do Banco de Leite Humano junto às mulheres nutrizes de 
prematuros. de responsabilidade da pesquisadora Amanda Pimenta Ferreira 
Nunes e da Profª Ms Luciana Rodrigues da Silva, orientadora. Esta pesquisa tem 
por objetivo destacar a importância do Banco do Leite Humano junto com as 
mulheres que amamentam seus filhos prematuros, conhecer a opinião das mães 
sobre os benefícios trazidos pelo banco de leite. Os resultados dessa pesquisa, fará 
com que sejam ampliados os conhecimentos sobre o assunto,  permitindo assim um 
cuidado e um vinculo afetivo maior entre mãe e bebê. Para a coleta de dados, será 
utilizada uma entrevista semi estruturada, do tipo descritiva. As mulheres 
participantes deverão relatar suas experiências e quais os benefícios que o banco 
de leite trouxe para a sua vida com seu filho prematuro. A participação é 
voluntária e poderá ser interrompida a qualquer momento que o participante 
quiser. No ato do preenchimento de qualquer documento, um nome de Flor lhe 
será atribuído. No caso de qualquer dúvida sobre o assunto, o participante poderá 
esclarecê-las com o entrevistador. Será mantido o caráter confidencial (secreto) de 
todas as informações. Este documento será elaborado em duas vias, sendo uma 
para a mãe participante e uma arquivada pelo pesquisador. 
 
Eu, __________________________________, RG n°_____________________, declaro ter sido 
informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito.  

Niterói, ___ de _______ de 2009.  

_____________________________________          _______________________________ 

                         (Participante)                                               Amanda Pimenta  

                                                                                            ( responsável por obter a consentimento) 

___________________________________          _______________________________ 

                      Testemunha                                                            Testemunha 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

http://familia.sapo.pt/artigos/actualidade/noticias/895662.htm 
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