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Curso de manejo e promoção do 
aleitamento materno: experienciando 
nova abordagem teórico-metodológica
Trata-se de um relato de experiência em que se adotou uma nova abordagem teórico-metodológica no Curso Ma-
nejo Promoção do Aleitamento Materno-CMPAM preconizado pelo Ministério da Saúde e ofertado pelo Hospital 
da Universidade Federal de Santa Catarina, através da abordagem interdisciplinar da amamentação e pedagogia 
participativa. O CMPAM contempla a mulher/recém-nascido/família de modo holístico integrando também co-
nhecimentos de odontologia, psicologia, fonoaudiologia, nutrição e puericultura. Desde 1996 foram realizados 
20 cursos com esta estrutura para clientela do Estado de Santa Catarina, atingindo mais de 3.000 profissionais, 
estudantes universitários e voluntários de Instituições de Saúde. A experiência realizada possibilitou ampliar e 
aprofundar os conhecimentos na promoção ao aleitamento materno, e registrar manifestações positivas dos par-
ticipantes sobre o aprendizado e satisfação obtida. A promoção do Aleitamento Materno é um compromisso so-
cial importante para com a vida e saúde da sociedade.  
Descritores:	Enfermagem;	Educação	em	saúde;	Aleitamento	materno.	

This article reports an experience where a new theoretical and methodological approach was adopted in a 
training course on breastfeeding management and promotion – CMPAM – taking place at University Hospital 
of UFSC counting with the support of the Brazilian Health Ministry. Through an interdisciplinary approach to 
breastfeeding and with a participative pedagogy, the CMPAM regards the relations between mother-newborn-
family in a holistic manner, also integrating themes from the dentistry, psychology, phonoaudilogy, nutrition 
and pediatric nursing. Since 1996, 20 trainings courses with this structure were conducted for other institu-
tions in the state of Santa Catarina, Brazil with more than three hundred professionals, university students 
and volunteers in health institutions. The experience made possible to broaden and deepen our present kno-
wledge on breastfeeding promotion; and also permitted to register some participants’ positive manifestations 
on their satisfaction and learning. Breastfeeding promotion is an important social commitment with the life 
and health of the society as a whole.
Descriptors:	Nursing;	Health	education;	Breast	feeding.

El presente estudio es un relato de experiencia en que se adoptó un nuevo enfoque teórico y metodológico en el 
Curso de Gestión y Promoción de la Lactancia Materna (CGPLM), curso recomendado por el Ministerio de Salud 
de Brasil y que es ofrecido en el Hospital de la Universidad Federal de Santa Catarina, a través de un enfoque in-
terdisciplinario a la lactancia materna y la pedagogía participativa. El CGPLM  considera a la mujer, el recién na-
cido y la familia de manera holística, integrando también el conocimiento de odontología, psicológica, fonoaudio-
logía, nutrición y el cuidado infantil. Desde 1996 se han realizado 20 cursos con esta nueva estructura, para los 
clientes del Estado de Santa Catarina, Brasil, llegando a más de 3.000 profesionales, estudiantes universitarios 
y voluntarios de instituciones del área de la salud. La experiencia ha permitido ampliar y profundizar los conoci-
mientos en la promoción de la lactancia materna y registrar las manifestaciones positivas de los participantes so-
bre el aprendizaje y la satisfacción obtenida. La promoción de la lactancia materna es un importante compromiso 
social con la vida y la salud de la sociedad.
Descriptores:	Enfermería;	Educación	en	salud;	Lactancia	materna.	
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IntRodução

O ser humano, diferente de muitos outros animais, não está 
pronto para viver com independência nos primeiros anos 

após seu nascimento. O recém-nascido é um ser completa-
mente dependente de outro ser humano, não só do ponto de 
vista físico, mas também emocional. À medida que cresce e 
se desenvolve, gradativamente vai adquirindo novas habili-
dades que permitem alcançar maior autonomia. No entanto, 
para que isso aconteça de maneira harmônica e tranquila, 
é necessário que o meio onde está inserido lhe seja física e 
emocionalmente propício. Uma das maneiras de auxiliar a 
formação deste meio adequado é a prática alimentar do alei-
tamento materno, pois ela não é somente a simples passagem 
de leite de um organismo para o outro, mas pode vir a ser 
um rico processo de entrosamento do bebê com sua mãe, 
família e sociedade1. 

As vantagens do aleitamento materno são cada dia mais 
conhecidas, assim como sua contribuição na redução da 
morbi-mortalidade infantil2. Sabe-se, por exemplo, que: o 
leite materno é um fluido dinâmico, que muda sua compo-
sição no decorrer da mamada, do dia e no curso da lacta-
ção, provendo o bebê de nutrientes específicos para a idade 
em que se encontra, e prevenindo a desnutrição. Na sua 
composição encontram-se minerais, enzimas digestivas e 
anticorpos importantes para o desenvolvimento e proteção 
da saúde do bebê.

O aleitamento materno também possibilita e facilita a 
formação do vínculo e do apego, a gratificação oral, o 
desenvolvimento do sistema estomatognático (língua, lábios, 
bochechas e dentes), gástrico e neurológico, a lateralidade 
corporal, podendo, em longo prazo, prevenir a obesidade3. 
Para a mãe, uma rápida involução uterina, acompanhada 
por uma redução do sangramento após o parto, protege suas 
reservas de ferro. O peso materno, que se reduz também 
rapidamente, especialmente no primeiro mês após parto, 
deve-se à amamentação. É também conhecido o fato de que 
a amamentação protege a mãe contra o câncer de mama4. 
Outro benefício para a mãe que está associado à esta prá-
tica é o efeito contraceptivo, aumentando o intervalo entre 
as gestações, e de certa forma protegendo contra a morbi-
mortalidade materna em países em desenvolvimento5. 

Estas vantagens, embora bem conhecidas do meio acadê-
mico, ainda não o são adequadamente para os profissionais 
e para a população em geral, que sofre constantes influên-
cias de informações contraditórias lançadas pelas diversas 
mídias e pelo meio socioeconômico e cultural em que 
vivem2,6,7. Esta deficiência determina condutas comporta-
mentais nem sempre apropriadas mesmo entre as profissio-
nais da saúde quando se defrontam em suas vidas pessoais 
com esta situação4, o que demonstra a necessidade de se 
investir continuamente na capacitação e sensibilização 
desses profissionais4,8,9.

O Curso de Manejo e Promoção do Aleitamento Materno 
(CMPAM) se configura em uma das iniciativas com esse 
propósito. Ele filtra, ordena, repassa informações e constrói 
cuidados junto àqueles que irão implementar condutas no 
sentido de promover e manter o aleitamento materno, em 
especial, os profissionais da saúde. Entende-se como impor-
tante que se efetive na prática novas experiências na reali-
zação de cursos como o CMPAM, visando uma política que 
incremente à promoção da saúde envolvendo os diferentes 
profissionais que atuam na atenção à saúde materno-infantil, 
em especial, nos aspectos da amamentação, razão pela qual 
se apresenta este relato de experiência. A prática interdisci-
plinar na atenção à saúde, como a adoção de novas metodo-
logias educacionais, são desafios importantes e necessários 
nas políticas de educação em saúde.
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Assim, o objetivo deste artigo é relatar a experiência 
positiva de adoção de uma nova metodologia para o Curso 
de Manejo e Promoção do Aleitamento Materno (CMPAM) 
preconizado pelo Ministério da Saúde (MS) com padrões 
determinados pelo Fundo das Nações Unidos para a Infância 
(UNICEF), Organização Mundial da Saúde (OMS), Wellstart 
International e Consultores de Apoio ao Aleitamento Materno, 
e que vem sendo oferecido pelo Hospital Universitário da 
Universidade Federal Santa Catarina  (HU-UFSC).

RELAtAndo A ExpERIênCIA
O Curso de Manejo e Promoção do Aleitamento Materno 
(CMPAM): aspectos estruturais e metodológicos

O CMPAM é um curso desenvolvido, em regime de cola-
boração, entre as equipes do MS, UNICEF, OMS, Wellstart 
International e Consultores de Apoio ao Aleitamento Materno; 
e faz parte dos esforços de implantação da Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança (IHAC)5, sendo que seu conteúdo, mate-
rial ilustrativo e carga horária é o mesmo em todos os paí-
ses que o adotam. O objetivo do CMPAM em curto prazo 
é auxiliar as instituições de saúde a transformarem-se em 
Instituições Amigas da Criança, oferecendo estrutura comum 
para profissionais que atendem a mulher e seu recém-nas-
cido de modo a propiciar condições para mudanças e, em 
longo prazo garantir a implementação da política adequada 
de aleitamento materno10.

A Comissão Pró-aleitamento Materno (CPAM) da 
Maternidade do HU/UFSC realiza este curso uma a duas 
vezes por ano. A divulgação é feita na mídia interna e 
nas Secretarias Municipal e Estadual de Saúde. Embora o 
CMPAM seja direcionado prioritariamente ao profissional da 
área da saúde, sua participação é aberta a outros profissio-
nais e lideranças comunitárias. De acordo com a programa-
ção, a carga horária total do CMPAM é de 20 horas, e são 
abordados temas como: sobrevivência infantil e qualidade 
de vida, anatomia e fisiologia da amamentação, promoção 
da amamentação antes e após o nascimento, como iniciar e 
avaliar uma mamada, como apoiar a amamentação, além de 
problemas relacionados às mamas, à produção de leite, ao 
bebê e a mulher.

O local da experiência está sendo o HU-UFSC, o qual é 
um órgão suplementar integrante da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). Trata-se de uma Instituição pública 
de grande porte, de complexidade terciária, sendo o único 
do estado vinculado ao Ministério da Educação (MEC), aten-
dendo exclusivamente pacientes do Sistema Único de Saúde 
(SUS). É considerado Centro de Referência para o ensino, 
pesquisa e extensão na área de saúde para todo o estado de 
Santa Catarina.

O HU-UFSC foi inaugurado em 1980, e em 1995 abriu 
sua Maternidade. Esta, conta com 16 leitos obstétricos em 

regime de Alojamento Conjunto e 16 leitos de Internação 
Neonatal. Antes mesmo de sua abertura, já havia a preocu-
pação em fazer do HU-UFSC um Hospital Amigo da Criança. 
Neste sentido, um dos primeiros passos foi promover Cursos 
de Manejo e Promoção do Aleitamento Materno preconiza-
dos pelo MS/OMS/UNICEF para os profissionais que iriam 
atuar diretamente neste novo serviço. O passo seguinte, dado 
após a abertura da Maternidade, foi a criação da Comissão 
Pró-Aleitamento Materno. Esta Comissão tem, dentre outros 
objetivos, o de organizar e promover Cursos de Manejo e 
Promoção do Aleitamento Materno para treinamento de seus 
servidores e que, devido à grande procura, foram estendidos 
aos profissionais e acadêmicos da saúde de todo o estado, 
além de lideranças comunitárias que se propusessem a atuar 
como agentes multiplicadores desses conhecimentos.

pontuAndo ALGunS RESuLtAdoS
Os primeiros cursos foram ministrados por uma equipe 
composta unicamente por enfermeiros, médicos e uma 
nutricionista. Os conteúdos ministrados nestes cursos foram 
positivamente avaliados por meio de depoimentos ao final 
dos mesmos. Contudo, as primeiras avaliações sugeriam 
abordagens mais abrangentes, interdisciplinares e que não 
restringissem a assistência ao período puerperal. A partir des-
sas considerações e da observação da própria CPAM, a partir 
do 4º. CMPAM em 1996 deu-se início esta experiência com 
a introdução das novas aulas, pois se chegou à conclusão de 
que era possível enriquecer o curso através de novos olha-
res e novas abordagens teórico-metodológicas e de caráter 
interdisciplinar sem, contudo, alterar sua essência. Numa 
atitude inovadora desta CPAM, foram incluídos nos referi-
dos Cursos, conteúdos objetivando proporcionar uma visão 
interdisciplinar do processo de amamentação contemplando 
o sistema composto pela mulher/recém-nascido/família de 
modo holístico. Isto foi possível pela inclusão de aulas mos-
trando o tema Amamentação através da visão e conhecimen-
tos da odontologia, psicologia, fonoaudiologia, nutrição e 
puericultura. Ressalta-se, contudo, que embora tenha havido 
o acréscimo destas aulas, não houve suspensão daquelas já 
existentes, permanecendo a carga horária total de 20 horas 
inalterada, conforme preconizado pelos organismos que o 
criaram, e seguindo o padrão mundial. A mudança nas aulas 
já existentes se deu pela substituição das práticas de observa-
ção direta por aulas com mais recursos audiovisuais, análise 
de casos clínicos e ampla discussão da Folha de Observação 
da Mamada em sala de aula.

A escolha desses novos conteúdos levou em consideração 
a necessidade de abordar aspectos ainda não devidamente 
explorados pelo CMPAM padrão, e que pudessem melhor 
instrumentalizar, dentro de uma perspectiva interdisciplinar 
seus participantes na identificação e abordagem de proble-
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mas, bem como auxiliar de forma cada vez mais efetiva na 
proteção e promoção do Aleitamento Materno em todas as 
suas fases. A justificativa da introdução de cada um desses 
temas ou conhecimentos pode ser resumida no que segue:

- Puericultura: este conteúdo teórico, ministrado por 
uma Enfermeira do Ambulatório de Pediatria, parte da pers-
pectiva de que o seguimento ambulatorial após a alta da 
Maternidade é essencial à manutenção do aleitamento. É 
necessário que os profissionais que atuam nessa área estejam 
habilitados a identificar precocemente e conduzir adequada-
mente os problemas que se apresentam nas diferentes fases 
de crescimento e desenvolvimento do bebê;

- Nutrição: o oferecimento de uma alimentação equilibra-
da para a nutriz é de suma importância 
para a recuperação da mulher após o 
estresse metabólico do parto, bem como 
fornecer um aporte de nutrientes de 
modo a manter sua saúde durante o 
período de amamentação. Além disso, 
estudos apontam para o fato de que futu-
ros hábitos alimentares do bebê podem 
ser influenciados antes mesmo do nas-
cimento e após, enquanto está sendo 
amamentado11;

- Odontologia: além do aspecto do 
desenvolvimento do sistema estomatog-
nático, a abordagem odontológica visa 
complementar e reforçar a importância 
da amamentação para o bebê numa 
visão de prevenção de complicações 
futuras, tais como, cáries dentárias, res-
piração bucal e mal-oclusões; 

- Fonoaudiologia: há bebês que preci-
sam “aprender” a mamar efetivamente, 
como é o caso de prematuros, bebês 
portadores de fenda palatina, algumas 
síndromes genéticas, entre outros. A abordagem fonoaudio-
lógica da amamentação ajuda a identificar dificuldades nesta 
área e auxiliar em como proceder para eliminá-las;

- Psicologia: quando se fala na mulher puérpera, seu 
recém-nascido e família, se pensa também na amamentação 
como fenômeno social11. Fala-se em um momento de intensa 
fragilidade física e emocional que necessita de suporte ade-
quado e de qualidade durante os contatos, não só com os 
profissionais que os atendem, mas também com a sociedade 
como um todo12.

A Comissão Pró-aleitamento promoveu até o momento 24 
Cursos, 20 dos quais segundo esta nova abordagem. Estes 
cursos foram abertos a todo o Estado, atingindo mais de 
3.000 profissionais, estudantes universitários e voluntários 
de instituições de saúde catarinenses. O Corpo Docente dos 

mesmos é formado por servidores técnico-administrativos 
do HU-UFSC, professores do Centro de Ciências da Saúde/
UFSC além de profissionais de outras Instituições de saúde 
especialmente convidados.

Sabe-se que o profissional da saúde é um formador de 
opinião e, como tal, pode influenciar positiva ou negativa-
mente a prática da amamentação. Deste modo, o desmame 
precoce pode estar relacionado à influência negativa de pro-
fissionais da saúde que não adquiriram a habilidade neces-
sária para auxiliar a nutriz ou transmitir seus conhecimentos 
a outros profissionais12. Mesmo as mulheres com acesso à 
informação sobre este tema, embora possam ter maior grau 
de conhecimento, não devem prescindir do acompanha-

mento e apoio do profissional da saúde 
e de seus familiares, sob o risco de não 
conseguirem superar eventuais dificul-
dades2,7,13,14.    

Outro aspecto a ser lembrado é que 
as intervenções dos profissionais da 
saúde, em muitos casos, são baseadas 
em conhecimentos adquiridos durante 
a graduação, estando desatualizadas6. 
Deste modo, se o objetivo é melhorar as 
taxas de aleitamento, é imprescindível 
disponibilizar capacitação e atualização 
constante aos profissionais envolvidos 
através de intervenções educativas que 
viabilizem não só a aquisição de conhe-
cimentos, mas também a troca de expe-
riências e reflexões13.

Existe evidência de que o CMPAM, 
como outros cursos realizados em prol 
da IHAC é eficaz, não só em relação 
às mudanças de práticas assistenciais, 
mas também no impacto nas taxas de 
aleitamento materno, pela motivação, 

formação e treinamento dos envolvidos no mesmo9,15. 
Embora o CMPAM tenha sido elaborado visando o profissio-
nal da saúde16, idealmente todas as pessoas que têm contato 
com gestantes e/ou puérperas deveriam ter embasamento e 
habilidade para orientá-las4, 6-7, 14. Por este motivo abriu-se 
a participação neste curso também para acadêmicos, lide-
ranças comunitárias e profissionais de outras áreas tendo já 
participado do mesmo: jornalistas, engenheiros, pedagogos, 
geógrafos, e outros.

Observa-se que o acréscimo de novos temas ou conheci-
mentos e a mudança na dinâmica pedagógica, ou seja, na 
forma de abordar os conteúdos já existentes privilegiou a 
postura participativa em detrimento daquela em que os par-
ticipantes eram meros expectadores passivos. Levou também 

“Observa-se que O 
aCrésCimO de nOvOs temas 

Ou COnheCimentOs e a 
mudança na dinâmiCa 
pedagógiCa, Ou seja, na 

fOrma de abOrdar Os 
COnteúdOs já existentes 

privilegiOu a pOstura 
partiCipativa”
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a uma maior sensibilização dos mesmos e propiciou melhor 
compreensão do binômio mãe/recém-nascido dentro de uma 
prática individualizada e humanizada.   

Desse modo, trata-se de uma pedagogia participativa 
que propicia a compreensão dos conteúdos e dos atores ou 
sujeitos foco dessa atenção de saúde, bem como, a reflexão 
sobre a importância dos mesmos, sensibilizando, estimu-
lando e orientando sobre as ações ou atitudes importantes 
para promover a saúde através da prática do aleitamento 
materno. O CMPAM atualmente ministrado pelo Hospital 
Universitário da UFSC, sem fugir ao padrão determinado 
pela UNICEF, OMS, Wellstart International e Consultores de 
Apoio ao Aleitamento Materno e seguido pelo Ministério da 
Saúde, conseguiu por meio da inserção de novos temas não 
previstos em sua concepção original ampliar e aprofundar os 
conhecimentos sobre os fundamentos teóricos e a prática do 
aleitamento materno, fruto de manifestações positivas sobre 
o aprendizado e satisfação da clientela participante.

Com a introdução desses novos conteúdos, foi obser-
vado que o Curso tornou-se mais dinâmico e com melhor 
participação dos presentes sendo que, durante esses anos, 
profissionais vinculados a instituições públicas e particu-
lares de todo o Estado de Santa Catarina solicitaram que 
o CMPAM sob esta nova abordagem teórico-metodológica 

fosse reproduzido em suas instituições de origem. Além 
disso, o envolvimento de uma gama maior de profissionais 
(enfermeiros, médicos, nutricionistas, dentistas, psicólogos 
e fonoaudiólogos) comprometidos com o seu evolvimento 
fez com que se obtivesse identidade interdisciplinar, sem 
detrimento das características próprias de cada profissão, e 
sem se tornar fragmentado. Essa abordagem interdisciplinar 
permite também, que o aleitamento materno tenha um olhar 
para além da mama, pois, a mulher lactante e o seu filho são 
considerados como participantes ativos do processo e não 
meros expectadores.

ConSIdERACõES fInAIS
Em síntese pode-se afirmar que a experiência realizada na 
adoção de uma nova abordagem teórico-metodológica no 
Curso de Manejo e Promoção do Aleitamento Materno pre-
conizado pelo Ministério da Saúde foi positiva, possibilitan-
do ampliar e aprofundar os conhecimentos na promoção ao 
aleitamento materno, e registrar manifestações favoráveis dos 
participantes sobre o aprendizado e satisfação obtida. 

A promoção do aleitamento materno é um compromisso 
social importante para com a vida e saúde da sociedade. A lide-
rança da Enfermagem na efetivação de cursos sobre a promoção 
do aleitamento materno vem sendo uma prática reconhecida. 

1. Rego JD. Introdução. In: Rego JD, editor. Aleitamento Materno: um guia 
para pais e familiares. São Paulo: Atheneu; 2002. p. 1-4.
2. Góes FGB, Rangel RO, Borges RLL. Nurse's educational practices from pos-
partum women on the breastfeeding. Rev Enferm UFPE On Line [serial on the 
Internet]. 2009; 3(1): Available from: http:www.ufpe.br/revistaenfermagem/
index.php/revista/article/view/260.
3. Bertoldo IEB. Uma trajetória com mulheres puérperas: do alojamento con-
junto ao domicílio, vivenciando um modelo de cuidado de Carraro (disserta-
ção). Florianópolis (SC): Programa de Pós-Graduação em Enfermagem/UFSC; 
2003.
4. Silva CF, Araújo PM, Bittencourt RA. Breastfeeding among professional from 
the health family program. Rev Enferm UFPE On Line [serial on the Internet]. 
2008; 2(2): Available from: http:www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/
revista/article/viewFile/421/414.
5. Nascimento MBR, Issler H. Breastfeeding: making the difference in the de-
velopment, health and nutrition of term and preterm newborns. Rev Hosp 
Clin Fac Med Sao Paulo. 2003;58(1):49-60.
6. Rea MF, Venancio SI. Assessment of the breastfeeding counselling course 
WHO/UNICEF. J Pediatr (Rio J). 1999;75(2):112-8.
7. Ciconi RCV, Venancio SI, Escuder MML. Knowledge assessment of family 
health program teams on breast feeding in a municipality of São Paulo's me-
tropolitan region. Rev Bras Saude Matern Infant. 2004;4(2):193-202.
8. Meneghin AC, Tapia CEV. Pregnancy-puerperal cycle and the nursing: pro-
tocol proposal. Rev Enferm UFPE On Line [serial on the Internet]. 2008; 2(4): 
Available from: http:www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/arti-
cle/viewFile/332/328.
9. Abrão ACFV, Gutierrez MGR, Marin HF. The ineffective breastfeeding nur-

sing diagnosis-study of the identification and clinical validation. Acta Paul 
Enferm. 2005;18(1):46-55.
10. Ministério da Saúde(Br). Manejo e Promoção do Aleitamento Materno: 
curso de 18 horas para equipes de maternidades.Ministerio da Saude. Progra-
ma Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. Brasília1993.
11. Menella JA, Jagnow CP, Beauchamp GK. Prenatal and postnatal flavor 
learning by human infants. Pediatrics [serial on the Internet]. 2001; 107(6): 
Available from: http://pediatrics.aappublications.org/cgi/reprint/107/6/e88.
12. Pereira WSB. The process of breastfeeding my baby: what i felt, learnt and 
discovered. Rev Enferm UFPE On Line [serial on the Internet]. 2007; 1(2): 
Available from: http:www.ufpe.br/revistaenfermagem/index/php/revista/arti-
cle/viewFile/394/387.
13. Amorim MM, Andrade ER. Atuação do enfermeiro do PSF sobre aleita-
mento materno. Perspectivas Online [serial on the Internet]. 2009; 18(3): 
Available from: http:www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid
=S0103-210020050003000.
14. Moreira PLM, Fabbro MRC. Utilizing teaching techniques like instrument 
to apprentceschip and sensitive of profissionals of maternity about lactation 
management. Acta Paul Enferm [serial on the Internet]. 2005; 18(3): Avai-
lable from: http:www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=s0103-
21002005000300014&Ing=en&nrm=iso&tlng=pt.
15. Venancio SI. Difficulties to establish breastfeeding: the role of supporting 
procedures provided by maternites. J Pediatr 2003;79(1):1-2.
16. Mestriner MS, Mellin AS, Silva AL. Breastfeeding and wean: study with 
mothers users from Brazil's unified national health system ambulatory. Rev 
Enferm UFPE On Line [serial on the Internet]. 2009; 3(1): Available from: 
http:www.ufpe.br/revistaenfermagem/index.php/revista/article/view/257.

referências


