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Estratégia de Saúde da Família, em um município do sul de Santa

Catarina, na perspectiva da teoria transcultural de Leininger

Breastfeeding experience ofpregnant women aJsistecl at thefirmily health strategy in a sotlth

town ofSanta Catarina untler the perspective ofthe tmnsculturnl theory ofLeininger
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RESUMO ProjiJswnais da Stl/Ítk têmpor desafio incentivara amamentação ifetíva.

Oobjelivo deste artigofii identificar como se dnr a experiêlldadeamammtaçiio com

gestantes assistidas pela Estratégia de Saúde da Família de um município do sul de

Santa Catarina. Foi realizada uma pesquiStl qualitativafundamentada na teoria

tmnscultuml de Leininger em duas unidades de Estralégia de Saúde da Família.

Participaram do estudo oiro mulheres. Conslarou~sequeas mulberes apresentavam

vontade de amamentar, porém, sentiam~se desampamdas nos serviços de saúde e,

qual/do udeparavam com dificuldades no proceMo de amammtação, nem sempre

conseguiam superá~/as, culminando muitas veZl's no desmame precoce.

PALAVRAS~CHAVE:Aleilamento matemo; Enfirmagem; Cuidado

ABSTRACT Healtb profissionais cballenge is 10 encourage breasrfeeding

effectively. 17Je aim oflbispaper lVas lO idenlifj bOlV tbe experimceofbreastftedúrg

bappened wirll pregnant women assisred by Ibe Family Healrb Slmreg in a

sourb IOwn ofSanta lAlarina. A qualitalive researcb was carried OUI, basedon

rbe tramculrural tbeo'] Leininger, in IWO uniu oflbe Family Healrb Stmtegy. A

IOtalofeigbr women participared in riu sludy. fI was observed Ibar women were

willing 10 breasrfted Ibeir babies, bUI rlJeY ftlt belpless in Ibe bealrb services and

wbmever Ibe:; experimced diflimlties i1l lbe process ir lVtlS 1/01 ti/IVays overcome,

ofien resulting in early weaning.
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INTRODUÇÃO

o processo de aleitamento constitui~se, em parte,

com o conhecimento das mulheres sobre a importância

da :lm:lmentação e, por outra. parte, com as ações desen~

volvidas pela equipe de snúde que cuida da :lm:lmentação

do período pré~natal :lté o puerpério. Ame a magnitude

da temática. despertou~seo interesse em pesquisar sobre

o preparo das mães para o :lleit:lmento, buscando com~

preender os motivos que levam :l mulher ao desm:lme

precoce. O sucesso do aleitamento materno pode estar

relacionado à segur:mça, apoio e orientação que a mãe

recebe d:l família e da equipe de saúde. Estas atitudes de~

vem cerc:í~la mesmo :lntes do nascimento do bebé. desde

os primeiros COnt:ltoS no pré~natal (LWINSKJ, 2002).

Os profissionais da Estratégia de Saúde da Famí~

lia (ESf), por suas açóes de educação e promoção em

saúde. visam :l d:lr m:lis tranquilidade nesS:l época de

significativa transiçáo. É neste período queo profissional

da saúde f.n a diferença, seja no apoio e veiculação de

informações necessárias para uma amamentaçáo eficaz,

seja orientando sobre a importância do leite materno e

os benefkios que ele traz para a mãe e o bebê. Pesqui~

sas de campo, em diversos países, derectaram taxas de

mortalidade e morbidade mais elevadas entre crianç..1.s

desmamadas precocemente (OLIVEIRA; MONTtCELLI:

BRUGGEMANN, 2002). Surge. desta forma, a necessida~

de de pesquisar os ('J.tores determinantes que levam a

mulher ao desmame precoce.

O presente estudo objetivou identificar como se

deu a experiência de amamentação em gestantes multí~

paras assistidas pela Estratégia de Saúde da Família em

um município do sul de Santa Catarina.

Nesta pesquisa. utiliwu~sea teoria de enfermagem

rranscul(Ural de Madeleine Leininger como subsídio

para observação desta realidade, por considerar esta f.1.se

da gestação vinculada a sentimentos, crenças, valores e

diferenças que Clda gestante possui levando em conta a

sua estrutura cultural.

METODOLOGIA

Trata~se de uma pesquisn qualit:Itiva de ClracterísriCl

descritiva. O estudo desenvolveu~seem duas unidades de

E.'il': de um munidpio do sul de Sama Catarina. Os bairros

selecionados para este estudo foram escolhidos por traba~

lharem com ESF e terem atendimento às gestantes.

Por entender que as entrevistas oriundas do ESF

náo seriam suficientes para saturaçáo dos dados, buscou

se entrevistar mais três participantes em uma unidade

hospi talar de médio porte com atendimento a gest:Intes,

também da região. Estas se encontravam internadas no

hospital devido a intercorrências na gravidez.

Foram entáo selecionadas, ao final, 8 gesrantes

maiores de 18 anos residentes no município da pesquisa,

com idade gestacional OG) igualou superior a 38 sema~

nas, data provável do parto (OPP) até maio de 2008,

dentro do tempo disponível para o esrudo.

O percurso metodológico foi organi:wdo da se~

guinte form:!.:

}O momentO: enClminhou-seo projeto de pesquisa

para o Comitê de É[iCl. em Pesquisa (CEP). Recebeu~se

o parecer f.1Voclve\ nO 1912008 para iniciar a coleta de

dados. SolicitOu-se formalmente, por meio de oficio,

autOrização da Secretaria de Saúde do município para

realiz.1r a pesquisa nas unid1des ESF em quest:i.o.

2° momento: recebeu~se o parecer favornvel da

Secretaria de Saúde do Município para iniciar a coleta

de dados.

3° momento: realiz.1.ram~sevisita às unidades do

estudo para apresentação do projeto ao enfermeiro res~

ponsável pela ESF, explicando o projetO e a forma de

agendando das entrevistas com as gestantes.
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40 momemo: visims às gestantes. explicação do pro

jeto e, após aceitação para p:micipar do estudo. solicitação

da assinarum do rermo de oonsemimemo livre eeschrecido

(TCLE). A él:iCI é imprescindível em todos os tipos de

pesquisa parn garnntir o respeiro, a priv:Icidade, o anoni~

mato e a dignidade de Clda indivíduo. Neste sentido, CIda

gestante escolheu seu pseudónimo. Ao final da enrrevista,

so~citou~se a pernlissão para anotar seu número de telefone

e para rer.Ofll:lf, quando em suas casas após os partos, com

objcrivo de aplicar a entrevista no puerpério.

A coleta dos dados se deu através de entrevista se~

miestrurumda, conforme instrumento de pesquisa acerCl

de dados de identificação, questões relacionadas com a

amamentação anterior e furura. e orientações recebidas

pela equipe de saúde. Os dados foram organiz,;]dos em

diário de Clmpo, o qual auxiliou nos apontamentos

das observações. informações e quesüonamentos que

surgiram no decorrer da investigaç:io.

Os dados foram apreciados seguindo a técniCl de

análise de conteúdo proposta por Minayo (2008), pois

diz que "cronologic'lmente, a análise de conteúdos pode

abranger as seguintes f.'lses: pré~análise, exploraç:io do

material, tratamento dos resultados obtidos e interpre~

tação" (MINAYO, 2008, p. 75). Portanto, os d'ldos foram

rranscritOs na íntegra, procedeu~seà leitura exaustiva das

informações, aproximação das ideias afins e organização

em temas e categorias, com fundamentação bibliográfica

à luz do referencial teórico. ApresentaranHe os dados

de acordo com as categorias que emergiram.

ANÃLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

Perfil dm gesflmtes

Quanto ao perfil das gestantes entrevistadas,

constarou~seque est:io entre as idades de 19 e 36 anos;

s",u. .... Vebd", "in d<: ).nei'''' v. 34. n. R(~ p. 44R-4~~. juU",,- lO 10

idade gesracional acima de 38 semanas; realizaram em

média de 4 a 10 consultas de pré~naral. Com relação

à ocupação, tinham como atividade afazeres no lar e,

além disso, possuem outras atividades como trabalhar

na agriculrum, em uma fábriCl e como doméstica. O

esrado civil de duas delas era solteira e as denlais eram

ClS:HMS. Cinco das entrevistadas eram multÍparas e três

primíparas; dentre as multíparas uma apenas n:io ama~

mentou. e todas referiram o desejo de amamentar seus

filhos. Quarro das entrevistadas receberam orientação

acerca da amamentaçio e quatro n:io receberam. Em

relaç:io à participação em grupos de gestantes, apenas

uma das entrevisradas participou, e as demais não,

sendo que uma destas não sabia que existiam grupos

de gestante e a outra não podia porque trabalhava no

mesmo horário.

Esre perfil das gestantes traz à tona algumas dis~

cussões, como: a participação da mulher no mercado

de trabalho, assumindo uma tripla jornada: a de m:ie,

dona~de~Clsa e trabalhadora, e sabe~se que a gestaç:i.o

n:io é inClpaciwnte, mas pode se tOrnar "um empecilho

para continuar trabalhando, estudando e sustentando o

lar". (z...MPIERJ, 2005, p. 453).

O estado civil d'ls mulheres, neste momento pe~

culiar, pode gerar sentimentos diversos dependendo do

contexto em que ela está inserida. O fino de ter ou não

um companheiro e familiares para apoiá~la pode ser o

diferencial neste momento de sua vida, sendo que. em

condições f.1Voráveis de apoio, afeto. dinheiro. seguran~

ça. maturidade. saúde e respeitO. a gravidez- tenl maior

potencial de ser vivenciada em harmonia, possibilitando

à mulher condiçóes para se realizar enquanto esposa e

mãe. (BARROS. 2006). Neste ClSO, é importante que a

enfermagenl detecte a singularidade desta situação du~

mnte o cuid'ldo. com o olhar da teoria da universalidade

e da diversidade do cuid1do cultural. Há de se observ:Ir

um significado holístico. sendo que o cuidado cultural

apresenta, em seus conceilos, Significados, e<press6es, pa~
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drões. processos e formas estrutumis, entretanto, podem

ser diferentes (diversidade) ou similares (universalidade)

de cultura para cultum no mundo. (l..EoPARDJ, 1999).

As experiências :mteriores de amamentação e as não

experiências possivelmente estão relacionadas a diversos

fatotes aos quais a enfermeira precisa estar atenta, pam

"identificar a vivência e experiência que a mulher traz

consigo, assim como crenças e atitudes" (BARROS, 2006,

p.227L que podem ser considerados fatores relevantes

neste processo. Neste sentido, os cuidados de enfer~

magem culturalmente desenvolvidos podem assumir

características de bem-estar para os indivíduos, famílias,

grupos e comunidades. No entanto, aqueles que expe~

rienciam cuidados de enfetmagem desvinculados de suas

crenças, valotes e modos de vida tendem a desenvolvet

sinais de conflitos culturais, estresses e preocupações

éticas e morais. (LEOPARDJ, 1999, p. 274).

A caminhada pelo pré-natal

ConstatOu-se no estudo que algumas gestantes

realizaram menos de seis consultas, e outras, seis ou

mais. Considemndo-se que:

r..} para uma gestante sem ptores de risco

deteCtados, estabeleCf!~u que no mínimo cinco

ronsufttU sejam realizadtU, sendo queo interva

lo mtre elos nóo deve ultrapalior oito semaMS.

(FREITAS et a!., 2006, p. 28).

Desta forma, quanto maior o número de consultas

de pré-natal, menores as chances de complicações no

puerpério, vistO que estes momenros

ajudam na cOnJtruçiio do conhecimento sobre

o proceno de noscimento e sobre SI mesma, le

vando o um noscimento tranqüi/o e saudável

(ZAMPIER1, 2005, p. 365).

As consultas de pré~nat31 além de acompanhar o

período gesracional, representam momentos de prazer

e de resolução de dúvidas acerca deste período.

Trata.sede um momento ímpar para queo profis~

sional de enfermagem se aproxime da gestante, conhe~

cendo suas dúvidas e ao mesmo tempo lhe orientando

sobre o período, no qual as mais variadas informações

são considemdas relevantes, dentre como o aleitamento

materno, o parro, puerpério e o cuidado com o recém

nascido.

Quanto às experiências anteflores com ama~

mentação, surgem duas situações: as mães que não

amamentamm e as que amamentaram dumnte nove

meses ou mais.

Experiências positivas e negativas adquiri~

das ao longo da vida com a amamentaçiio

siio trazidas pelas mulheres na gestaçâo.

Dificuldades no processo de amamentaçâo

podem fragilizar a auto~confiança e moti

vação para amamentar. (ZAMPIER1, 2005,

p. 464).

A fase da fl1nfl1nell1tlfóo

A amamentação é unu forma de contribuir para

o desenvolvimento e crescimento da criança, oferece

vantagens económicas, imunológicas, ecológicas,

nutricionais e psicológicas. (VASCONCELOS et ai.,

2006). Ao longo da história, a amamentação, teve

diferentes significados e foi alvo de interesse de vá

rios grupos sociais, bem como sofreu influências dos

fatores socioculturais (GALVÃO; VASCONCELOS; PAIVA,

2006); mesmo aquelas mães que não amamenta mm

anteriormente seus filhos, ou as primíparas, referem

pretender amamentar durante quatro meses ou mais.

Culturalmente, esta é uma resposta esperada, pois

pelo referencial de Leininger podemos perceber a

abordagem do cuidado "como ações universais, ou
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seja, há cenos procedimentos que aparecem em todas

as culturas, como por exemplo, a amamentação".

(LEOPARDI, 1999, p. 136). Como relataram algumas

das entrevistadas acerca de sua intenção em am:J.men~

[ar: "[ ... ] Sim é meu maior sonho, pois não consegui

amamentar o anterior por falta de informação."

(copo-de-leite). "[... ] Sim, até quando ele (o bebê)

quiser." (Tulipa).

Existem as oponunidades nas quais o profissional

de s:J.úde têm o papd fundamental de informar a ges~

[ante, mesmo que esra afirme que prerende amamentar

- o que por si só não g:lrante o estabelecimento da

amamentaçáo eficaz. Fazem-se necessárias trocas de

experiências com a gesrante sobre a importância do leite

materno, seus bene6cios para a mãe e o bebê, eleja que

éo único alimento Clpaz de oferecer todos os nutrientes

na quantidade ex:J.ta, razão pda qual não deve ser subs~

rituído por nenhum outro leite industrializado.

Por reconhecer sua importância e vantagens

amplamente evidenciadas atrallé! de estudos

cümíficos, 110S ÚItim/)$ aJl()S, o resgate da mltlim

da amamentaçóo tem se constituído num desa

fio universal (Zo.MPIERJ, 2005, p. 452).

o estabdeómenro da amament:J.çío nem sempre

:J.conrece naturalmente, por isso é de sum:J. imponânci:J.

que a gestante, além de suas potencialidades, conte com

o envolvimento dos profissionais de saúde no cuidado

necessário para a am:J.mentação ser efetiv:J. neste cuid1do,

considerando a dedicação do profissional por meio da

emp:uia e do diálogo, o que possibilita uma assistência

humanizada e acolhedor:J..

rol acmo eacolhimento !tio elementos menciais

do atendimento, para que se pona incidir eftti

vamente sobre o estado de saúde do indivíduo

e da coletividn.de. Têm~se observado inúmeros

problemas nm se7viçm básicos de saúde com

relação a aceno e acolhimento. (RAMOS; LIMA,

2003, p. 28).

Es[a rebção, quando plen:J., contribui p:J.ra a satis~

fação d:J. gesrante, que reconhece:J. orientação e procura,

na medida do possível, colocá-la em prática como afirma

Copo-de~leite: "[...] Recebi orientações do médico e d:J.

enfermeira."

SitUações diferentes podem ocorrer quando as

inform:J.çáes são "despejadas" sem considerar a neces~

sidade das gestantes, que podem concluir o pré-natal

ainda com dúvidas. como seobserv:J. nas falas: "[... ] Sim,

fui orientada, mas foi pouco." (Girassol) e "[ ... ] Talvez

se tivesse recebido orientação, eu teria :J.mament:J.do."

(Copo-de-leite) .

As gesrantes que não receberam orientaçóes de en

fermagem deixam isso transparecer em su:J.s falas, como

Azaleia quando diz: "[... ] Não, quenl sabe no hospital

eu receba :J.lguma informaçao."

A gestante coma com :J. possibilidade de que este

cuid:J.do se desenvolv:J. no hospiral. porém, no período

d:J. internaçiío p:J.ra o nascimento do bebê, :J.S mud:J.nças

siío :J.ind:J. m:J.is din:imicas e. neste contexto, a mulher

e os profissionais náo conseguem recuperar a vivência

do pré-n:J.tal.

Observa-se também que a gestante n:io h:J.vi:J. rece

bido orientações no pré-natal, e passou pordi6culdades

que culminaram no desm:J.me precoce. Segundo e1:J.,

est:J. situação poderia ter sido evitad:J. com disposição

de orientaçóes p:J.ra o sucesso d:J. :J.mamentaç:io. A ama

memaçao quando é:

[ ..} bem sucedida é uma arteprrítica, social, po

lítica eculturolmentedeterminadn., transmitida

de geraçoo em geraçoo e depende inicialmente

de um refiem instilltivo da criança (da mtíe,

dellendo ser encorajada, estimulada, neceni-
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tando suporte social e orientações. (ZAMPtERl,

2005, p. 4531.

As orien rações no pré~n3talconslituem um3 ótim:l

oportunidade p;tra estimular a 3mamenração e, embora

se imagine que essa é uma atividade óbvia, verifica.se a

f31m de informação.

Dúvidas frequemes das gestantes sobre (WW1Jlt?11tflftÍo

Ap6s as gestantes terem seus filhos, as dúvidas

emergiram com maior énf:lse em re1:lção :l divers:ls

situ3çóes vivenci:ld:lS, represent:ld:ls pel:l f:ll:l de Gi~

rassol: "[... ] De qU:lntO em qU:lntO tempo tenho que

,":lm:lmenrar.

Acredit:l-se que:

{ ..} todfl máedeve ser encorajada e estimulada

para amamentar sob livre demanda, ou seja,

ammlle1ltar sem /;orários pré:fixaMs, tamo IlI)

perlodo diurno como noturno, i uma prdtica

decisiva pdra a manutenfâo da lactdçflo. (ZAM~

PIERl, 2005, p. 467).

Estas inform:lç6es sobre os benefIcios da livre de~

manda são importantes para a mãe e devem f.1.zer pane

da conversa com o enfermeiro, atentando~separa o fatO

deque mama(l1.s muito longas ou muitO frequentes após

uma semana do nascimento devem ser investigadas em

relação à qualidade da pega.

Algumas gestantes apresentaram~se apreensivas

quanto ii possibilidade de fissura mamilar, como repre~

sentam os depoimentos abaixo: "[ ...] Se meu seio rachar

o que f.1.zer?" (Azaleia) e" [...] Sobre fissuras, preciso saber

o que f.1.zer se acontecer comigo?" (Flor do Campo).

As fissuras estão relacionadas em vários casos à

pega do bebê no mamilo. Para uma pega correta. é

fundamental constatar evidências que podem ajudar a

identificar uma pega adequada da regiáo mamilo.areolar,

bem como das posições da mãe e do bebé que podem

favorecer o ato de am3mentar. (ZAMPJERl, 2005).

A própria anatOmia d3 mam3 é desconhecida, e a

dúvida que surgiu foi qU3ntO ao tipo de mamilo e sua

imerferénci3 na capacidade de apreensão 3dequad3 pelo

bebé nos casos de mamilos planos ou invertidos, como

mostra 3 expressão abaixo: "[...] Não tenho bico, posso

amamentar? E o meu leite é o suficiente para ele? Ou

tenho que d3r mais omro alimento?" (Copo-<le~lei[e).

Na fala desta mulher evidenciam-se também dúvi~

d3s quanto ao complemento alimentar, pois os conhe~

cimentos divulg:ldos pela socied3de, outrora por meio

de propagandas promovendo a alimentaçáo artificial e

mamadeiras, exercem grande influência sobre as máes e

geram insegurançaqu:l.nto à capacidade de nuuir o filho.

Esle fato está fundament3do em conhecimentos cien

tíficos que afirmam que o leite materno constitui um

leite fraco, e esm imagem distorcida p3SS0U, pOrt3ntO, 3

compor a regra da exceção. Uma ve:Ladmilida a figura do

leite fmco, restaV:l à Medicina resolver o problema prá~

tico da nUlriz incapacitada de lactar (SOUZA; ALMEIDA,

2005). Não basta mais questionar os conceiros de "leite

fraco" ou "leite pouco", é preciso que os profissionais

de saúde substituam sua posição apenas de simpatia por

uma verdadeira empatia (simonia, sentir o que o ouuo

está sentindo) (MACHADO; LAROCCA., 2004).

ExiSte a supervalorização do complemento ali~

mentar com leites artificiais que ocorria e que eram

encorajados por profissionais e pelas industrias que

produziam e publiciz.wam estes produtos, coloc.1.ndo-os

em situaçao privilegiada em relação ao leite materno e

gemndo na m:ie inseb'Uranças até mesmo rdacionarl.1.s

à possibilidade de estarem provocando cólicas no bebê,

como representado no discurso de Gimssol: "[... ] O que

f.1.ÇO e se ele (bebê) sentir cólica por causa do leite?"

A amamentaçáo sofre influência de diversos fatores

que podem promover ou dificultar todo o processo psí~
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quico e emocional que a mulher e o lactente vivenciam

no puerpério, e que aré hoje evidenciam padrões culturais

adjacentes a est:J. "culrura das mamadeiras", que todos

ainda precisam superar. A partir do exPOSto, pode ser

ressalrado que a família assume uma posição de exu'ema

importância para a prática da amamentação exclusiva.

Portanto. pensar numa perspectiva de atenção integral à

família é promover uma ampliaçáo de práticas profissio~

nais que auxiliem todos os integrantes do núcleo familiar

a se tornarem sujeitos ativos no desenvolvimento de prá~

licas que promovam o incentivo à amamentação por pelo

menos seis meses (BRANT: AFFONSO; VARGA, 2009).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A mulher gest:J.nte ou puérpera. independente~

mente de experiências anteriores, vive um momento

especial em sua vida e precisa ser entendida e orientada.

sobretudo por aqueles que se prontificam a recebê-Ia nos

serviços de saúde.

Observa~se a possibilidade de o desmame precoce

estar relacionado aos seguintes motivos, segundo oolhar

das puérperas: fissuras mamilares, leite fraco, tempo de

amamentação, sendo que algumas gestantes. por força

de sua cultura. no surgimento de qualquer obstáculo

no decorrer da amamentação, são levad.1s a seguirem

orientações de seus familiares.

Mesmo que as mães reconheçam a importância

do aleitamento materno, algumas condições as levam

a procurarem complementos ou leites anificiais e, por

outro lado, o despreparo dos profissionais de saúde para

informar as mães sobre as vantagens do leite materno

pode causar impacto no sentido de as mães procurarem

os leites indusrrializ.1dos.

Diantedisro, a mulher precis,1 ser :lSsistid.1 eamparnda

para que possa desempenhar seu novo papel na sociedade

s",u. .... VeM", "ln d<: ).nei'''' v. 34. n. R(~ p. 44R-4~~. juU",,- lO ln

(mulher - máe- nutriz), exigindo que os profissionais de

saúde, em especial os enfernleiros da ESt: estejam prepa~

rados para atuar efetivamente em seu apoio e de seu filho

quanto às questões da amamentação. Fica evidenciado, por

este estudo, que as infonnaç6es nem sempre foram sufi~

cientes para garantir amamentação eficaz e respeitando os

valores culrurnis. o que se entende como pressuposto capaz

de reverter a tendência ao desmame precoce.

A partir destas reflexões sobre o aleitamento ma~

terno como ato importante para o bebê e para a mãe,

[orna-se imprescindível a participação do profissional

de saúde nessa interaçáo, a fim de orientá-Ia em sua

autonomia, e a atitude em favor da importância de

amamentar o bebê.

Considera-se, portanto, que as dificuldades ine~

rentes à amamentação que não são abordadas durante

o pré-natal contribuem para o desmame precoce; que

no momento que a mulher vivencia dificuldades que

impedem a amamentação exclusiva e a livre demanda,

o serviço de saúde não é procurado; e que o serviço de

saúdeencar:l a amamentação como um dever da mulher.

uma obrigação, f.1zendo com que ela se sinta fracassada

quando não consegue amamentar. A f.1lta de conheci~

mento da mãe a respeito da qualidade e das vantagens

do leite materno é referida como uma importante

causa do desmame precoce. Algumas mães precisam de

ajuda para iniciar com sucesso a amamentação. sendo a

educação em saúde uma d.1S estratégias observadas para

auxiliar no êxitO desta prática, que tende a f.1Vorecer a

aquisição de conhecimentos sobre a temática que parte

das gestantes. (FRElTA et aI., 2008).

Fica então o compromisso de fomentar polítiCls de

saúde voltad.1S parn a educação pennanenteem serviço. para

queos profissionais possam intermediar práticas educativas

durante o ciclo gravídico puerperal a fim de construir um

caminho para a amamentação eficaz, bem como políticas

voltadas para a operncion.1Iiz,1ção destas práticas, devido às

dificuldades da mulher trabalhadora em participar.
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Este fato configura uma prerrogativa da Organiza~

ç:io Mundial da Saúde para América Latina por entender

que o cuidado com as famílias normalmente é realizado

pelas mulheres, que representam uma população alta~

mente vulnerável, tendo em vista que os indicadores

de saúde materna es[30 associados a melhores níveis

de qualidade de vida e que intervir no bem~estardesse

grupo é uma dupla função. pois represema também a

melhoria da saúde das crianças e das famílias (MUNOZ,

2007).
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