
ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO DAANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO DA

REDE AMAMENTA BRASILREDE AMAMENTA BRASIL

ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO DA

REDE AMAMENTA BRASIL

ANÁLISE DE IMPLANTAÇÃO DA

REDE AMAMENTA BRASIL

A
N

Á
L
IS

E
 D

E
 IM

P
L
A

N
T
A

Ç
Ã

O
 D

A
 R

E
D

E
 A

M
A

M
E

N
T
A

 B
R

A
S

IL

MINISTÉRIO DA SAÚDE

BRASILIA – DF

2013

BRASILIA – DF

2013

Relatório de Pesquisa

ISBN 978-85-334-2014-4

9  788533  420144



MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas

Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil
Relatório de Pesquisa

Brasília – DF

2013





MINISTÉRIO DA SAÚDE

Secretaria de Atenção à Saúde

Departamento de Ações Programáticas Estratégicas

Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil
Relatório de Pesquisa

Brasília – DF
2013



© 2013 Ministério da Saúde.
Todos os direitos reservados. É permitida a reprodução parcial ou total desta obra, desde que citada a fonte e que não seja para venda ou 
qualquer fim comercial. Venda proibida. Distribuição gratuita. A responsabilidade pelos direitos autorais de textos e imagens desta obra é da 
área técnica. A coleção institucional do Ministério da Saúde pode ser acessada, na íntegra, na Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da 
Saúde: <www.saude.gov.br/bvs>.

Tiragem: 1ª edição – 2013 – 2.000 exemplares

Elaboração, distribuição e informações:
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria de Atenção à Saúde
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas
Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno
Setor de Administração Federal Sul,Trecho 2, lotes 5/6
Edifício Premium, Torre II, Auditório, sala 1
CEP: 70700-600 – Brasília/DF
Tel.: (61) 3315-9070
Fax: (61) 3306-8023
Site: www.saude.gov.br/crianca
E-mail:  crianca@saude.gov.br

Coordenação:
Sonia Isoyama Venancio – Pesquisadora do Instituto e Saúde – SES-SP

Equipe da pesquisa:
Gabriela Sintra Rios – Assistente de Pesquisa
Honorina de Almeida – Pesquisadora do Instituto e Saúde – SES-SP
Maria Cezira F. Nogueira Martins – Pesquisadora do Instituto e Saúde – SES-SP
Maria Teresa Cera Sanches – Pesquisadora do Instituto e Saúde – SES-SP
Paulo Germano Frias – Pesquisador do Imip

Editora Responsável:
MINISTÉRIO DA SAÚDE
Secretaria-Executiva
Subsecretaria de Assuntos Administrativos
Coordenação-Geral de Documentação e Informação
Coordenação de Gestão Editorial
SIA, Trecho 4, lotes 540/610
CEP: 71200-040 – Brasília/DF
Tels.: (61) 3315-7790 / 3315-7794
Fax: (61) 3233-9558
Site: www.saude.gov.br/editora
E-mail: editora.ms@saude.gov.br

Normalização: Amanda Soares
                        Cláudio Vinícius Oliveira Nazareno
Revisão: Mara Rejane Vieira Soares Pamplona 
               Marcia Medrado Abrantes
Diagramação: Marcos Aparecido               
Supervisão editorial: Débora Flaeschen

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Ficha Catalográfica

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas.
    Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil : relatório de pesquisa / Ministério da Saúde, Secretaria de Atenção à Saúde, 
Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília : Ministério da Saúde, 2013.
      82 p. : il.

      ISBN 978-85-334-2014-4

      1. Aleitamento materno – relatórios – Brasil. 2. Saúde da criança. 3. Nutrição infantil. I. Título. II. Série.

CDU 613.953
Catalogação na fonte – Coordenação-Geral de Documentação e Informação – Editora MS – OS 2013/0014

Títulos para indexação:
Em inglês: Deployment analysis of the Breastfeeding Network Brazil: research report
Em espanhol: Análisis de implantación de la Red Amamanta Brasil: informe de investigación



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO ..................................................................................................................................................7

A REDE AMAMENTA BRASIL........................................................................................................................9

SITUAÇÃO DA REDE AMAMENTA BRASIL...............................................................................................12

JUSTIFICATIVA DO ESTUDO...............................................................................................................................13

OBJETIVOS......................................................................................................................................................14

MÉTODOS .......................................................................................................................................................15

CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS MUNICÍPIOS/CASO........................................................................17

PLANEJAMENTO DO CAMPO E COLETA DOS DADOS...........................................................................18

ETAPAS DA AVALIAÇÃO................................................................................................................................19

GRAU DE IMPLANTAÇÃO DA REDE AMAMENTA BRASIL....................................................................27

ANÁLISE DO CONTEXTO.............................................................................................................................30

NÍVEL FEDERAL............................................................................................................................................32

NÍVEL ESTADUAL .........................................................................................................................................35

NÍVEL MUNICIPAL.........................................................................................................................................40

RESULTADOS PROXIMAIS...........................................................................................................................50

DISCUSSÃO.....................................................................................................................................................52

RECOMENDAÇÕES........................................................................................................................................55

CONSIDERAÇÕES  FINAIS.............................................................................................................................56

REFERÊNCIAS..................................................................................................................................................57

ANEXO A – ENTREVISTA COM GERENTES DE UBS...............................................................................59

ANEXO B – ENTREVISTA COM PROFISSIONAL DA EQUIPE DE SAÚDE...........................................63

ANEXO C – ENTREVISTA COM AS MÃES.................................................................................................67

ANEXO D – ROTEIRO PARA OS GRUPOS FOCAIS...................................................................................70

ANEXO E – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ÁREA 
DA SAÚDE DA MULHER E DA CRIANÇA...................................................................................................72

ANEXO F – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO...................................................80

ANEXO G – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO..................................................81

ANEXO H – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA DO INSTITUTO DE  
SAÚDE – SES...................................................................................................................................................82

ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DEÉTICA DA PREFEITURA MUNICIPAL 
DE PORTO ALEGRE – RS...............................................................................................................................84





7

INTRODUÇÃO

As vantagens e a importância do aleitamento materno (AM) vêm sendo demonstradas 
em vários aspectos: nutrição adequada, proteção contra infecções, modulação da resposta imune, 
fortalecimento do vínculo mãe-filho, contribuição para o desenvolvimento da criança e redução da 
mortalidade infantil, entre outros (GIUGLIANI, 1994).

Apesar das evidências favoráveis à amamentação, o declínio desta prática é um fenômeno 
relatado em todo o mundo, resultado da interação complexa de diversos fatores socioculturais, como 
o processo de industrialização que marcou o final do século XIX; a inserção da mulher no mercado 
de trabalho; o surgimento e a propaganda de leites industrializados; a adoção, nas maternidades, de 
rotinas pouco facilitadoras do aleitamento materno e a adesão dos profissionais de saúde à prescrição 
da alimentação artificial (GOLDEMBERG, 1989; PALMER, 1993).

No Brasil, estudos regionais mostram que a prática da amamentação sofreu um considerável 
declínio nos anos 60 e início dos anos 70 (ZUNIGA; MONTEIRO, 1995).

A análise dos dados do Estudo Nacional da Despesa Familiar (IBGE, 1976) evidenciou que 
a duração mediana da amamentação no Brasil era de apenas 2,5 meses. A comparação deste estudo 
com a Pesquisa Nacional sobre Saúde e Nutrição (INSTITUTO NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
E NUTRIÇÃO, 1990) mostrou tendência ascendente da amamentação no Brasil, com sua duração 
mediana aumentada para 5,5 meses. 

Estimativas provenientes das Pesquisas Nacionais sobre Demografia e Saúde realizadas 
em 1996 e 2006 (BRASIL, 2009a) confirmam a tendência de aumento da prática da amamentação, 
identificando uma duração mediana do aleitamento materno (independente do recebimento de outros 
alimentos) de 7 meses em 1996 e 14 meses em 2006 (BEMFAM, 1997; BRASIL, 2009).

Evolução favorável também se verifica em relação à prática da amamentação exclusiva. A 
comparação entre as duas Pesquisas de Prevalência do Aleitamento Materno nas capitais brasileiras 
e Distrito Federal, realizadas pelo Ministério da Saúde em 1999 e 2008, mostrou aumento da 
prevalência de aleitamento materno exclusivo entre zero-4 meses, de 35,5 para 51,2% (BRASIL, 
2001; BRASIL, 2009b). 

Os inquéritos epidemiológicos evidenciam, portanto, tendência crescente da amamentação, 
sendo importante ressaltar que várias políticas públicas foram implementadas na tentativa de 
recuperar essa prática em nosso País. 

Merece destaque a criação do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno, em 
1981, e a criação de coordenações estaduais de Aleitamento Materno, além da elaboração de diversas 
campanhas na mídia para mobilização social (REA, 2003). 

No âmbito hospitalar, ocorreu a normatização do sistema Alojamento Conjunto em 1983 e, 
em 1993, foram aprovadas as Normas Básicas para implantação do sistema em todos os hospitais 
públicos (OLIVEIRA; LEAL; 1997). 

No final da década de 1980, algumas importantes políticas pró-amamentação foram 
consolidadas, tais como a aprovação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 
Lactentes, o estabelecimento de normas sobre funcionamento dos Bancos de Leite Humano e inclusão, 
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na Constituição Brasileira, do direito a quatro meses de licença-maternidade e licença-paternidade de 
cinco dias (BRASIL, 2001).

Em 1990, a Cúpula Mundial da Infância, da qual o Brasil participou, estabeleceu algumas 
metas relacionadas ao AM, entre elas o estímulo ao credenciamento de Hospitais Amigo da Criança 
e a interrupção de distribuição de “substitutos” de leite materno nos serviços de saúde (REA, 2003).  

Apesar da existência de algumas experiências para a promoção do aleitamento materno na 
Atenção Básica, como a da Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, que lançou, em 1995, a 
Iniciativa Unidade Básica Amiga da Criança, e a da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, 
que lançou, em 1999, a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (Iubaam), percebe-se 
que a grande maioria das políticas públicas em prol do aleitamento materno implementadas em nível 
nacional, desde a década de 1980, teve como foco principal a rede hospitalar (BRASIL, 2009c). 

Nesse contexto, o Ministério da Saúde (MS) elaborou, em 2008, uma proposta nacional de 
promoção, proteção e apoio ao AM na Atenção Básica, que se denomina Rede Amamenta Brasil.
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A REDE AMAMENTA BRASIL

A Rede Amamenta Brasil constitui-se em uma estratégia para a abordagem do AM na 
Atenção Básica à Saúde. O Ministério da Saúde disponibiliza essa linha de ação para todo o território 
nacional, reforçando o seu compromisso de valorizar a formação de recursos humanos e de incentivar 
o AM por meio de suas políticas públicas. Assim, a Rede Amamenta Brasil deve contribuir para a 
Educação Permanente em saúde, respeitando a visão de mundo dos profissionais e considerando as 
especificidades locais e regionais (BRASIL, 2009).

Objetivos da Rede Amamenta Brasil

Geral
• Contribuir para aumentar os índices de AM no Brasil. 

Específicos

• Contribuir para o desenvolvimento de competências nos profissionais de saúde a fim de se 
tornarem agentes de mudança no ensino e aprendizagem do AM;

• Contribuir para o desenvolvimento de competências nos profissionais de saúde para uma 
prática integralizadora em AM;

• Discutir a prática do AM no contexto do processo de trabalho das Unidades Básicas de 
Saúde (UBS); 

• Pactuar ações de promoção, proteção e apoio ao AM a partir da realidade das UBS;
• Monitorar os índices de AM no Brasil.

Referencial teórico-metodológico da Rede Amamenta Brasil

 Os pressupostos da Educação Crítico-Reflexiva e da Educação Permanente em Saúde 
fundamentam o arcabouço teórico da prática pedagógica problematizadora para a construção de um 
novo olhar sobre o ensino de questões relativas à saúde, tais como o AM. Este é um olhar integral, 
contextualizado, condizente com a realidade, que respeita o conhecimento prévio dos profissionais e 
os considera como corresponsáveis na construção do seu próprio conhecimento.

 Considerando as inúmeras interfaces do AM que compõem a rede sociobiológica da 
amamentação, a Rede Amamenta Brasil considera que é preciso ter, como fundamento, os conceitos 
até aqui explicitados, para que se possa gerar uma prática transformadora, tanto na sua extensão 
como na sua capilaridade.
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Operacionalização da Rede Amamenta Brasil

A Rede Amamenta Brasil utiliza-se da estratégia de Educação Permanente em Saúde que, 
para ser viabilizada, necessita do comprometimento das esferas federal, estadual e municipal. 

A operacionalização desta linha de ação se dá por meio de Oficinas de Formação de Tutores 
em AM e Oficinas de Trabalho em AM nas UBS.

As Oficinas de Formação de Tutores em AM são destinadas a representantes indicados pelas 
áreas de Saúde da Criança e Aleitamento Materno e de Atenção Básica dos estados e capitais e têm 
como objetivo capacitar os profissionais para a utilização dos referenciais da educação crítico-reflexiva 
no ensino do AM, dando-lhes subsídios para a multiplicação de novos tutores com competência para 
a realização de Oficinas de Trabalho em AM nas UBS.

As Oficinas de Trabalho sobre AM nas UBS têm como objetivos discutir a prática do AM no 
contexto do processo de trabalho das UBS e pactuar ações de promoção, proteção e apoio ao AM de 
acordo com a realidade de cada UBS. Recomenda-se que o número de participantes seja no máximo 
40, com dois tutores por oficina, com duração mínima de seis horas. Obrigatoriamente um dos tutores 
deve ter experiência e capacitação em AM. Recomenda-se que um dos tutores tenha experiência em 
atenção básica e/ou educação crítico-reflexiva. O coordenador da UBS deve participar de toda a 
oficina e direcionar a equipe na implementação das ações pactuadas.

Para a consolidação da Rede, o acompanhamento das ações é de fundamental importância. A 
partir das Oficinas de Trabalho sobre AM realizadas na UBS, cada tutor deve realizar visitas frequentes 
às UBS sob sua responsabilidade, com o objetivo de auxiliar nas eventuais dificuldades das equipes 
e acompanhar o desenvolvimento das ações pactuadas, bem como auxiliar no monitoramento dessas 
ações e dos indicadores estabelecidos. A frequência das visitas vai depender das necessidades e 
demandas do serviço. Sugere-se pelo menos uma visita a cada três meses.

O monitoramento dos indicadores de aleitamento materno é um requisito para a participação 
da UBS na Rede Amamenta Brasil.

O acompanhamento das práticas de alimentação de crianças atendidas na UBS pode fornecer 
informações fundamentais para o planejamento e avaliação das ações de incentivo à amamentação.

Critérios para certificação da UBS

As UBS que participarem das oficinas poderão ser certificadas pela Rede Amamenta Brasil. 
Para tanto, as unidades deverão cumprir os seguintes critérios:

•  participação de, no mínimo, 80% dos funcionários/equipe na Oficina, com, pelo menos, um 
profissional de cada categoria funcional, incluindo administrativos e terceirizados;

• monitoramento dos indicadores de AM por, no mínimo. três meses consecutivos, com a 
utilização do Sisvan web;

• apresentação de um fluxograma de atendimento à dupla mãe-bebê no período de 
amamentação, construído coletivamente por toda a equipe de Atenção Básica que contemple os 
seguintes itens, indicando a responsabilidade de cada profissional nos diferentes itens:

▲ garantia de acesso ao atendimento sob demanda espontânea da dupla mãe-bebê em 
amamentação, com prioridade no atendimento;
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▲ garantia de acesso ao atendimento sob demanda programada da mulher que amamenta 
(atendimentos individuais e coletivos e visitas domiciliares); 

▲ fluxo de referência para demais níveis de atenção quando necessário, indicando os locais 
de referência disponíveis na rede (banco de leite humano, maternidade, berçário, ambulatório de 
especialidades etc.);

▲ abordagem dos problemas de manejo mais frequentes em aleitamento em consonância 
com os protocolos de Atenção Básica locais/municipais.

 A UBS deve, ainda, implementar, pelo menos, uma ação pactuada na Oficina nos três meses 
subsequentes à Oficina. A certificação tem validade de um ano, podendo ser renovada anualmente, se 
a UBS continuar cumprindo os critérios estabelecidos.



12

SITUAÇÃO DA REDE AMAMENTA BRASIL

Segundo dados apresentados por ocasião do IV Seminário Nacional de Políticas Públicas 
em Aleitamento Materno, em abril de 2011, o MS havia promovido 59 oficinas da Rede Amamenta 
Brasil, formando 1.434 tutores. Nesse processo, foram envolvidas 1.084 UBS e 17.389 profissionais 
que atuam na Atenção Básica. Até aquele momento, 34 UBS haviam recebido a certificação nos 
municípios de Corumbá, Dourados, Bento Gonçalves, Londrina, Jataizinho, Alvorada, Miraselva, 
Prado Ferreira, Centenário, Cafeara. Chama a atenção que a distribuição das UBS que realizaram 
oficinas segundo os estados é bastante heterogênea, sendo o MS o estado com maior número de UBS 
envolvidas; e MG, MA e PE, os estados que não realizaram nenhuma oficina (Figura 1).  

Figura 1 – UBS que realizaram oficinas da Rede Amamenta Brasil por estado, 2011

Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Rede Amamenta Brasil: os primeiros passos (2007-2010), Brasília, 2011.
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JUSTIFICATIVA DO ESTUDO

Embora a prática do AM esteja sendo expandida em nosso País nas três últimas décadas, 
ainda estamos aquém das recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) e do Ministério 
da Saúde (MS) sobre alimentação infantil, nas quais o aleitamento materno exclusivo é preconizado 
nos seis primeiros meses de vida e a manutenção da amamentação, com alimentos complementares, 
por dois anos de vida ou mais (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2001).

No Brasil, a partir da criação do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno 
(Pniam), no início da década de 80, várias ações de proteção, promoção e apoio foram implementadas, 
como a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactantes e Crianças de 1ª Infância, 
Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL), licença-maternidade de 120 dias, Rede de Bancos de Leite 
Humano e a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, porém uma lacuna é sentida no tocante a uma 
estratégia para o trabalho com AM na Atenção Básica.

Nesse contexto, o MS elaborou a proposta da Rede Amamenta Brasil, com o objetivo 
finalístico de aumentar os índices de aleitamento materno no Brasil.

Oficinas para a capacitação de todas as secretarias estaduais de saúde foram organizadas pelo 
MS desde 2008, com a finalidade de que os estados formassem tutores para realizar a implantação da 
Rede nos municípios de sua abrangência. A situação apresentada acima mostra que o processo está se 
dando de diferentes formas e em diferentes ritmos entre os estados e municípios do País.

Tendo em vista o caráter inovador dessa proposta, os investimentos realizados nos dois primeiros 
anos da intervenção, a necessidade de compreender os mecanismos envolvidos após a adesão inicial à 
Rede e aspectos que podem contribuir para o fortalecimento e qualificação da intervenção, este estudo 
tem por objetivo avaliar a implantação da Rede Amamenta Brasil em municípios brasileiros, bem como 
os fatores que dificultam e favorecem esse processo, a fim de fornecer aos gestores subsídios para o 
planejamento e avaliação da Política de AM na Atenção Básica (AB) em nosso País.
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OBJETIVOS

Geral
•  Avaliar o processo de implantação da Rede Amamenta Brasil em três municípios brasileiros.

 
Específicos

• Avaliar o grau de implantação da Rede Amamenta Brasil nos municípios selecionados;
• Avaliar a influência do contexto sobre a implantação da Rede Amamenta Brasil;
• Identificar resultados proximais da implantação da Rede Amamenta Brasil, relacionados à 

atenção ao binômio mãe-bebê e sua rede social de apoio.
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MÉTODOS 

A hipótese deste estudo é a de que o contexto político organizacional interfere na adesão à 
Rede Amamenta Brasil. A adesão à Rede significa, conforme definição do MS, o cumprimento dos 
requisitos para o credenciamento, que são:

1) participação de, no mínimo, 80% dos funcionários/equipe na Oficina, com pelo menos um 
profissional de cada categoria funcional, incluindo administrativos e terceirizados;

2) monitoramento dos indicadores de AM por, no mínimo, três meses consecutivos, com a 
utilização do Sisvan web;

3) apresentação de um fluxograma de atendimento à dupla mãe-bebê no período de amamentação, 
construído coletivamente por toda a equipe de Atenção Básica;

4) implantação de, no mínimo, uma ação do plano elaborado e pactuado na Oficina.
Entende-se que o impacto da Rede no AM dependerá do “grau” de adesão a essa proposta, 

ou seja, da intensidade de mudanças nas práticas de saúde decorrentes da reflexão e do planejamento 
desencadeados pela Oficina na UBS e também de aspectos políticos e organizacionais próprios dos 
municípios e UBS. 

A Figura 2 apresenta esquematicamente o Modelo lógico da Rede Amamenta Brasil.

Figura 2 – Modelo Lógico da Rede Amamenta Brasil
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Estratégia do estudo 

Realizou-se uma pesquisa avaliativa do tipo análise de implantação, a qual tem, como foco 
da avaliação, a relação entre a intervenção (políticas, programas, serviços, ações) e seu contexto 
de inserção na produção de efeitos, o que se torna importante quando a intervenção é complexa, 
com múltiplos componentes e contingencial (HARTZ; VIEIRA-DA-SILVA, 2005). A abordagem 
metodológica selecionada foi a da pesquisa sintética e o estudo de casos múltiplos. A pesquisa 
sintética utiliza abordagem dedutiva, onde se parte de pressupostos teóricos e a realidade empírica 
observável é documentada (FRIAS; LIRA; HARTZ, 2005). O estudo de casos múltiplos foi adotado 
pela necessidade de aprofundamento da análise em diferentes contextos de implantação.

A investigação utilizou métodos quantitativos e qualitativos, incluindo a realização de 
entrevistas individuais e de grupos focais com os atores envolvidos no processo, avaliação normativa 
e análise documental.

Todas as etapas da pesquisa podem ser visualizadas no Modelo Teórico da Avaliação (Figura 3).

Figura 3 – Modelo Teórico da Avaliação. Projeto “Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil”, 2011
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Documentos

Fonte: Autoria própria.
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CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO DOS 
MUNICÍPIOS/CASO

A seleção dos municípios para os estudos de caso levou em consideração diferentes momentos 
de implantação da Rede, de acordo com sugestões do grupo responsável pela Rede Amamenta 
Brasil na Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do Ministério da Saúde. Foram 
selecionados o Distrito Federal e os municípios de Porto Alegre e Corumbá. Em cada um desses, 
foram incluídas no estudo somente as UBS que haviam realizado as oficinas de trabalho por ocasião 
da formação dos tutores da Rede, e que estavam envolvidas no processo há mais tempo.
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PLANEJAMENTO DO CAMPO E  
COLETA DOS DADOS

Primeiramente os municípios foram visitados para a realização dos primeiros contatos e 
apresentação do Projeto. Esta atividade foi realizada durante o mês de julho de 2010, pela Dra. Sonia 
Venâncio (coordenadora do Projeto) e Dra. Maria Cezira F. N. Martins (pesquisadora). 

Em seguida, foram realizados vários contatos com os municípios selecionados, com o 
objetivo de enviar questionários de caracterização deles, solicitar a descrição de informações 
referentes aos gestores e gerentes de cada área (Saúde da Mulher e da Criança e UBS participante), 
solicitar o número de tutores participantes da Rede Amamenta e de unidades de saúde participantes 
da implantação da mesma em cada município.

Para a organização do campo em cada município, foram realizadas as seguintes etapas: 
contatos por telefone e e-mail para cada coordenador da Saúde responsável pelo seu município, 
elaboração de um cronograma de trabalho com data e hora para a realização das visitas às UBS, 
solicitação da relação dos profissionais para a composição dos grupos focais. Para cada município 
participante, também foram encaminhadas algumas solicitações, como: adequação do campo de 
pesquisa (UBS a serem visitadas) conforme a disponibilidade de horário e localidade, nome dos 
gestores e profissionais convidados para as entrevistas em cada UBS, documentos necessários para 
serem apresentados por ocasião da visita.

Houve também solicitação de um carro para a locomoção das pesquisadoras em cada 
município e de uma sala adequada para a realização dos Grupos Focais (local silencioso e com, pelo 
menos, 17 lugares para a acomodação dos participantes). 

Nesse sentido, o apoio dos municípios foi fundamental no fornecimento das informações 
necessárias ao planejamento da coleta dos dados, na organização dos grupos focais e na locomoção 
dos pesquisadores para as visitas às UBS. Apenas em Porto Alegre foi necessária a contratação de 
um serviço de transporte; nos demais municípios, a própria Secretaria criou as condições necessárias 
aos deslocamentos da equipe da pesquisa.
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ETAPAS DA AVALIAÇÃO

Etapa 1 – Avaliação do grau de implantação da Rede Amamenta Brasil

Coleta de dados
Nessa etapa, as UBS dos municípios selecionados foram visitadas por uma equipe (três 

pesquisadoras e uma assistente de pesquisa), com o objetivo de avaliar a implantação da Rede 
Amamenta Brasil, tomando, como base, os critérios definidos pelo MS para a certificação (avaliação 
normativa). As informações foram coletadas a partir de entrevistas com:

– O gerente da UBS: nessa entrevista, foram coletadas as informações necessárias à verificação 
do cumprimento dos quatro critérios necessários para a certificação da Unidade (ANEXO A);

– Um profissional de saúde (médico ou enfermeiro), sobre questões relacionadas ao atendimento 
às mães e aos bebês (fluxograma de atendimento, manejo clínico e aconselhamento) (ANEXO B);

– Cinco mães atendidas pela UBS, preferencialmente de menores de seis meses, sobre o atendimento 
ao pré-natal e puericultura, orientações e apoio ao AM (atendimento à demanda espontânea e 
encaminhamento a outros serviços, quando necessário). A seleção das mães foi realizada, sempre 
que possível, de forma aleatória, por meio de consulta aos atendimentos agendados no período em 
que a equipe da pesquisa estava presente na UBS (ANEXO C).

Além disso, foram solicitados os seguintes documentos: Planilhas de Acompanhamento da 
Implantação da Rede, Planos de Ação das UBS e os Fluxogramas de Atendimento elaborados pelas 
UBS dos municípios-caso. 

A equipe responsável pela coleta dos dados participou ativamente da elaboração dos 
instrumentos e foi devidamente preparada para a realização das entrevistas.

Análise dos dados 

As informações coletadas nas entrevistas foram inseridas em bancos de dados elaborados no 
programa Epi Info, versão 2002.

O grau de implantação de Rede Amamenta Brasil nas UBS foi inicialmente analisado a partir 
das entrevistas com os gerentes das UBS de cada município, a partir das quais foram extraídas 
informações sobre o cumprimento dos quatro critérios que o MS avalia para a certificação das UBS.

Buscando aprofundar um pouco mais essa análise, ainda tomando por base a entrevista com 
os gerentes das UBS, analisou-se se os componentes propostos pelo MS haviam sido contemplados 
na elaboração do fluxograma das UBS.

Por fim, para um maior detalhamento da análise sobre o grau de implantação da Rede 
Amamenta Brasil nas UBS, optou-se pela triangulação das informações dos gerentes da UBS, 
profissionais de saúde e mães, para a definição do cumprimento dos critérios estabelecidos para a 
certificação das UBS na Rede Amamenta Brasil. Para tal, foi criado um escore, com variação de 0 a 
100, representando o pleno alcance do cumprimento dos quatro critérios.

 O Quadro 1 mostra as questões selecionados em cada um dos instrumentos (gerentes, 
profissionais e mães) para a composição do escore.
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Quadro 1 – Questões incluídas no escore do grau de implantação da Rede Amamenta Brasil nas UBS. 
Projeto “Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil”, 2010

Gerentes

Gerentes

Profissionais

Mães

1. Participação de, no mínimo, 80% dos funcionários/equipe na Oficina, com, pelo
menos, um profissional de cada categoria funcional, incluindo administrativos e terceirizados;

Monitoramento dos indicadores de AM por, no mínimo, três meses consecutivos,2.

com a utilização do Sisvan ;web

3. Implementação de, pelo menos, uma ação pactuada na Oficina nos três meses
subsequentes à Oficina.

4. Questões relacionadas ao fluxograma:
. Apresentação de um fluxograma de atendimento à dupla mãe-bebê no período de amamentação,4a

construído coletivamente por toda equipe de Atenção Básica que contemple os seguintes itens,
indicando a responsabilidade de cada profissional:

. Garantia de acesso ao atendimento sob demanda espontânea da dupla mãe-bebê em4b

amamentação, com prioridade no atendimento;
. Garantia de acesso ao atendimento sob demanda programada da mulher que amamenta4c

(atendimentos individuais e coletivos e visitas domiciliares);
. Fluxo de referência para demais níveis de atenção quando necessário, indicando os locais de4d

referência disponíveis na rede (banco de leite humano, maternidade, berçário, ambulatório de
especialidades etc.);

. Abordagem dos problemas de manejo mais frequentes em aleitamento em consonância com os4e

protocolos de Atenção Básica locais/municipais.

5. Garantia de acesso ao atendimento sob demanda espontânea, com prioridade no atendimento;

. Garantia de acesso ao atendimento sob demanda programada;5a

. Resolução dos problemas de aleitamento materno na UBS;5b

. Fluxo de referência para demais níveis de atenção quando necessário, indicando os locais de5c

referência disponíveis na rede (banco de leite humano, maternidade, berçário, ambulatório de

especialidades etc.).

Fonte: Autoria própria.

Tendo em vista que o escore totalizaria 100 pontos, optou-se por atribuir o mesmo peso aos 
quatro critérios de certificação, ficando definido que o cumprimento de cada critério valeria 25 pontos. 
Dentro de cada critério, os 25 pontos foram subdivididos entre as questões consideradas para a sua 
avaliação. No caso das questões respondidas pelas mães, a pontuação máxima foi atribuída somente 
quando todas as mães responderam positivamente (segundo o que era esperado para o cumprimento 
do critério). A atribuição dos pontos para cada um dos critérios é apresentada no Quadro 2. Vale 
ressaltar que algumas informações tinham, como fonte, somente o gerente da UBS e, nesses casos, 
o mesmo apresentava documentos para a checagem das informações (ex.: lista de presença dos 
participantes na oficina, planilhas de monitoramento dos indicadores etc.).  

Quadro 2 – Pontuação dos quatro critérios no escore do grau de implantação da Rede Amamenta 
Brasil nas UBS, segundo as informações fornecidas pelos gerentes, profissionais e mães. Projeto 
“Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil”, 2010

Respondente

Gerentes

Profissionais

Mães

TOTAL

Participação de

80% nas oficinas
Monitoramento Fluxograma Ação desenvolvida TOTAL

25

____

____

25

25

____

____

25

9,15

9,15

6,60

25

25

____

____

25

84,15

9,15

6,60

100

Fonte: Autoria própria.
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A elaboração do escore permitiu a obtenção de uma pontuação de 0 a 100 para cada UBS. 
A partir dessa pontuação, propôs-se uma classificação do grau de implantação da Rede Amamenta 
Brasil nas UBS:

• implantação incipiente: até 20 pontos
• implantação parcial: 21 a 50 pontos
• implantação avançada: 51 a 80 pontos
• implantação consolidada: mais de 80 pontos
Por fim, o grau de implantação da Rede Amamenta Brasil no município (obtido por meio da 

avaliação das UBS incluídas no estudo) foi obtido pelo cálculo:

Nº de UBS com grau consolidado de implantação da Rede x 100

Nº total de UBS incluídas no estudo

Assim, a classificação proposta para o grau de implantação da Rede Amamenta Brasil nos 
municípios é:

• implantação incipiente: até 20%
• implantação parcial: 21 a 50%
• implantação avançada: 51 a 80%
• implantação consolidada: acima de 80%

Etapa 2 – Análise do contexto e sua influência sobre a implantação da Rede Amamenta Brasil

Coleta de dados

Nesta etapa, a implantação da Rede Amamenta Brasil foi analisada pelos gestores do nível 
federal, dos estados e dos municípios, por meio de grupos focais.

Os grupos focais foram utilizados para coletar informações sobre: a percepção dos gestores 
dos níveis federal, estadual e municipal sobre a proposta da Rede Amamenta Brasil; as oficinas 
realizadas para a formação de tutores e nas UBS; o acompanhamento das UBS; ações prioritárias 
incluídas nos planos de ação das UBS e dificuldades e facilidades identificadas no processo.  

O grupo focal, conforme Ceres, Knauth e Hassen (2000), constitui-se em uma forma de 
entrevista em grupo, na qual se busca, a partir de um tema específico, captar os diferentes pontos 
de vista dos participantes, por meio da troca de experiências sobre suas observações, dificuldades, 
conceitos, entre outros. A riqueza de possibilidades que pode ser explorada com a utilização de 
grupos focais foi levada em consideração para que a técnica fosse escolhida, com a finalidade de 
captar expectativas e opiniões sobre o processo de implantação da Rede Amamenta Brasil. 

Para a operacionalização dos grupos, foram seguidas as recomendações de Nogueira-Martins 
e Bógus (2004): composição dos mesmos com o mínimo de seis e o máximo de 15 participantes; 
duração prevista em torno de 90 minutos; presença de um moderador para condução do trabalho e 
um observador para registro de fala e expressões não verbais. 

Foram previstos 12 grupos focais: um com os atores do nível federal (áreas de Saúde da 
Criança, Saúde da Mulher, Nutrição, Atenção Básica, consultores que participaram da formulação 
da proposta e membros do Comitê de Aleitamento Materno); dois com gestores do nível estadual 
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(coordenadores da Área de Saúde da Criança, com aproximadamente 13 participantes em cada 
grupo); três grupos focais em cada município selecionado: um com coordenadores municipais da 
AB, Saúde da Criança, Saúde da Mulher, Nutrição e Gerentes de UBS, um com tutores da Rede e um 
com profissionais das equipes de saúde, selecionados de forma aleatória. O roteiro dos grupos focais 
encontra-se no ANEXO D.

Todos os grupos focais foram coordenados pela mesma pesquisadora, a qual visitou 
anteriormente os municípios, tendo feito observações sobre o campo e participado ativamente da 
elaboração do roteiro. Os grupos contaram também com a participação de uma assistente de pesquisa, 
devidamente preparada para apoiar os trabalhos dos grupos.

Análise dos dados

Os grupos focais foram gravados e posteriormente transcritos para possibilitar a leitura e a 
análise das informações. 

Pretendeu-se, neste âmbito da análise, destacar o papel da “situação” que, conforme a 
definição de Matus (1997), é formada por atores e problemas, sendo que pode ser objeto de múltiplas 
explicações, a depender da posição ocupada pelo ator que a descreve, em função de seus interesses, 
visões de mundo, crenças, ideologias. Os detalhes das percepções dos atores são importantes, já 
que uma avaliação deve permitir um julgamento não só sobre a eficácia de uma intervenção, mas 
também sobre os fatores explicativos dos resultados obtidos, tendo em vista modificações posteriores 
(NOGUEIRA-MARTINS; BOGUS, 2004). 

A análise é voltada para aspectos políticos, considerando que, conforme Denis e Champagne 
(1997), a abordagem política parte de uma perspectiva crítica dialética de análise das organizações, 
considerando a implantação de uma intervenção como um jogo de poder organizacional, cujo 
resultado constitui um ajuste às pressões internas e externas. Os autores ressaltam que um contexto 
favorável à implantação e eficácia de uma intervenção depende:

• do suporte dado pelos agentes de implantação;
• do controle organizacional que detenham para operacionalizar e tornar eficaz a intervenção;
• de uma forte coerência entre seus objetivos e os associados à intervenção que se quer implantar.
Denis e Champagne (1997) pontuam que as dificuldades ligadas à implantação dependem 

também de interesses particulares dos atores influentes na organização.

O foco da análise, neste estudo, foi a relação entre a intervenção e o contexto, no que diz 
respeito à produção de efeitos dessa intervenção. Nessa análise, foram destacados os elementos dos 
contextos dos níveis federal, estadual e de três municípios que constituíram os três “estudos de 
caso”.  Os estudos de caso propiciam a realização de uma investigação em profundidade, à busca 
de manifestações específicas do caso que preservem e revelem a unidade social a que pertencem. 
Não deve ser entendido como apenas a delimitação de um caso único que merece ser investigado, 
mas principalmente a identificação de um caso cuja investigação em profundidade permitirá emergir 
as suas características generalizáveis, ou melhor, aquilo que o caso possui que constitui as raízes 
encontráveis em todos os demais casos possíveis (YIN, 2001).

 Foi utilizado o referencial do Triângulo de Governo, proposto por Matus (1997). Esse 
referencial parte do princípio de que, para governar, as forças sociais necessitam da articulação de 
três componentes, a saber:

• Projeto de Governo;
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• Capacidade de Governo;
• Governabilidade do Sistema.
O Projeto de Governo (PG) refere-se ao conteúdo propositivo do plano, que contém o 

conjunto de propostas de ações que um ator pretende realizar para alcançar seus objetivos. 

 A Capacidade de Governo (CG) diz respeito ao capital teórico, instrumental e a experiência 
acumulada que tem um ator e sua equipe de governo para conduzir, gerenciar, administrar e controlar 
o processo (destreza para estratégias e táticas).

 A Governabilidade do Sistema (GS) está relacionada à liberdade de ação de que dispõem os 
atores sociais em situação, adiante das variáveis.

 Neste estudo, esses três componentes do Triângulo de Governo foram considerados categorias 
de análise e tiveram suas definições ampliadas a partir do escopo do estudo. Além disso, a essas 
categorias foram acrescentados os indicadores que lhes dariam operacionalidade para a análise.

Na categoria PG, foi considerada a direcionalidade do projeto em relação à saúde, atenção 
básica e aleitamento. Os indicadores utilizados para compor essa categoria foram:

• Saúde e Atenção Básica como prioridade;
• Aleitamento Materno e/ou Rede Amamenta no Projeto de Governo;
• Atuação no processo de descentralização;
• Existência de outras políticas/programas com objetivos complementares à Rede;
• Direcionalidade do Projeto de Governo;
• Recursos financeiros disponíveis.
Na categoria CG, foi considerada a capacidade de explicar a realidade, antecipar respostas e 

propor ações adequadas. Os indicadores utilizados para compor essa categoria foram:
• Perícia/habilidade do pessoal dirigente (estabilidade da direção e perícia do gerente-liderança, 

conhecimento e experiência);
• Desenho organizativo (organograma compatível com as funções institucionais, existência 

de setor relacionado à saúde da criança, existência de coordenação da Rede);
• Microprocessos que regulam a relação entre gerentes e operadores da Rede Amamenta 

Brasil (respeito às decisões técnicas, envolvimento de servidores efetivos, funcionamento adequado 
da AB, conhecimento da equipe técnica sobre o papel da coordenação da saúde da criança na AB, 
conhecimento sobre saúde pública, sobre AM, experiência em AM, articulação entre os diversos 
setores do MS/SES/município, funcionamento dos setores que não fazem parte da AB, política de 
RH em termos de rotatividade, suficiência, mecanismos de contratação e formação, conhecimento da 
Rede Amamenta por parte do MS/SE;

• Uso de tecnologias de gestão (assessoria técnica-política, planejamento, manejo de crises, 
cobrança e prestação de contas de desempenho, monitoramento, dispositivos de comunicação).

Na categoria GS, foi considerada a capacidade de explicar a realidade, antecipar respostas e 
propor ações adequadas. Os indicadores utilizados para compor essa categoria foram:

• Autonomia do responsável pela Rede;
• Legitimidade e composição da coordenação da Rede;
• Relação do coordenador da Rede com a alta direção, com o administrativo-financeiro, com 

as demais esferas de gestão;
• Satisfação com as demais esferas de gestão;
• Características da Rede em gerar coesão e participação na proposição da Rede;
• Poder para mobilização de recursos para implantação;
• Adesão dos interessados (outras áreas da mesma esfera) à Rede;
• Consonância entre os objetivos da Rede e o Projeto de Governo;
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• História do AM na esfera analisada;
• Relação da coordenação da Rede com os demais envolvidos;
• Competição entre prioridades.

Etapa 3 – Identificação de resultados proximais da implantação da Rede Amamenta Brasil

Coleta de dados

Para a identificação de modificações na atenção ao binômio mãe-bebê nas UBS, decorrentes 
da implantação da Rede Amamenta Brasil, solicitou-se aos gerentes das UBS, previamente às visitas, 
o preenchimento do “Formulário de caracterização da Unidade e atividades desenvolvidas na área de 
saúde da mulher e da criança”, proposto no Caderno do Tutor da Rede Amamenta Brasil (ANEXO 
E). Segundo a proposta do MS, o tutor, ao preparar a oficina da UBS, deve solicitar o preenchimento 
desse formulário, a fim de conhecer e registrar o modo de organização da atenção em AM antes da 
implantação da Rede. Assim, a proposta foi obter o registro dessas informações anteriores à oficina 
e após a mesma. A comparação desses instrumentos, preenchidos antes e após a oficina, possibilita a 
obtenção de resultados proximais do processo de implantação da Rede Amamenta Brasil.

Aspectos éticos

A equipe de pesquisa tem conhecimento dos preceitos éticos emanados da Resolução CNS 
nº 196/96 (CADERNOS..., 1998) e explicita o seu compromisso em observá-los e acatá-los, como 
condição necessária à produção de conhecimento para a melhoria da situação de saúde das pessoas 
e populações. Também afirma que, nas diversas fases da pesquisa, foi garantida a confidencialidade 
das informações obtidas junto à população investigada. O anonimato das fontes será preservado 
quando da obrigatória publicação dos resultados da pesquisa. Os integrantes da pesquisa foram 
previamente informados pela equipe sobre os objetivos e a metodologia empregada. Quando se 
sentiram inteiramente esclarecidos e, após isso, concordaram em participar da pesquisa, formalizaram 
essa participação firmando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (ANEXOS F e G). 

O Projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Saúde sob o parecer nº 011/2010 
e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da SMS de Porto Alegre nº 001.040605.10.8, pois nesse 
município a gestão municipal solicitou o encaminhamento do protocolo de pesquisa para o comitê 
local (ANEXOS H e I).

Resultados

Caracterização dos municípios/caso

As visitas aos municípios foram realizadas nos meses de outubro, novembro e dezembro 
de 2010. 
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Corumbá, o primeiro município visitado, situa-se no Estado de Mato Grosso do Sul, com 
população de 96.599 mil habitantes. Possui 18 UBSF (Unidades Básicas de Saúde da Família), tendo 
sido incluídas no estudo as dez UBSF que realizaram suas oficinas por ocasião da primeira oficina de 
formação de tutores da Rede Amamenta Brasil, que aconteceu de 29 de junho a 3 de julho de 2009. 
Possui uma maternidade, que até o momento não obteve o credenciamento como Hospital Amigo da 
Criança (HAC) e não conta com nenhum Banco de Leite Humano (BLH).

O segundo município visitado foi Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul. 
Trata-se de um município com 1.409.351 habitantes, com uma rede de Atenção Básica composta por 
116 UBSF, 55 UBS com modelo tradicional e sete Centros de Saúde. Segundo o critério proposto, 
foram incluídas as 14 unidades, sendo que 12 eram UBSF, um UBS modelo tradicional e um Centro 
de Saúde, que iniciaram o processo de implantação da Rede Amamenta Brasil, por ocasião da primeira 
oficina de tutores que ocorreu de 6 a 10 de julho de 2009. O município conta com cinco HAC e 
cinco BLH. Cabe ainda destacar que Porto Alegre implantou o “Pra Nenê” que é um Programa de 
Vigilância da Saúde da Criança no primeiro ano de vida, estabelecido pela Prefeitura Municipal de 
Porto Alegre e a Secretaria Municipal de Saúde. 

Incluído no estudo, o Distrito Federal, possui 2.562.963 habitantes e tem uma característica 
diferente dos anteriores. No contato feito com a coordenadora da Rede Amamenta Brasil, a mesma 
sugeriu abranger no estudo todas as chamadas “cidades-satélites” e não somente o plano piloto, pois 
a implantação da Rede Amamenta Brasil foi planejada dessa forma. As ações de Saúde da Criança no 
DF estão sob a coordenação de distritos correspondentes às cidades-satélites, configuração que por 
vezes se assemelha mais a de um estado e seus vários municípios. A rede de Atenção Básica no DF é 
composta por 135 UBSF, 67 centros de saúde. Dessas, 12 UBS foram incluídas no estudo, por terem 
participado da primeira oficina de formação de tutores que ocorreu de 3 a 13 de março de 2009, sendo 
três UBSF, sete centros de saúde com modelo tradicional e 1 Nasf. O município conta com 11 HAC 
e uma ampla rede de BLH, com 19 Unidades. 

O Quadro 3 sintetiza as principais informações dos municípios e apresenta o número de UBS 
visitadas, o número de entrevistas realizadas e o período da coleta de dados em cada município. 
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Quadro 3 – Caracterização dos municípios e do Distrito Federal, número de UBS visitadas, gerentes, 
profissionais de saúde e mães entrevistados. Projeto “Análise de implantação da Rede Amamenta 
Brasil”, 2010

Caracterização dos municípios e do Distrito Federal (DF)

Municípios e DF Corumbá
MS

Porto Alegre
RS

Distrito Federal

AB
18 ESF

18 UBSF

116 UBSF
55 UBS Modelo

Tradicional
7 CS

127 ESF
135 UBSF

67 CS

HAC - 5 11

BLH - 5 19

Outros programas voltados à

Atenção à Criança na AB

- Pra Nenê -

Atividades realizadas pela equipe da pesquisa

Período de coleta dos dados 4/10 a 8/10 8/11 a 12/11 6/12 a 9/12

UBS visitadas 10* 14** 11***

Gerentes entrevistados 10 14 11

Profissionais entrevistados 10 14 12

Mães entrevistadas 48 51 49

   

Fonte: Autoria própria.
   *Em Corumbá, todas as Unidades visitadas eram UBSF (Saúde da Família).
     ** Em Porto Alegre, das 14 Unidades visitadas, 12 eram UBSF, 1 UBS e 1 CS modelo tradicional.
     *** No Distrito Federal, foram visitadas 11 UBS, sendo 7 UBS tradicionais, 3 UBSF e 1 Nasf (1 UBS selecionada não participou).

Importante ressaltar que nas situações onde mais de uma ESF funcionava no mesmo espaço 
físico, realizou-se uma única entrevista com o gerente da UBS. Outra observação a ser relatada 
é que, embora tenham sido realizados contatos − por meio de telefonemas e e-mails − com uma 
UBS, localizada em Brasília (DF), esta não participou da pesquisa, pois os profissionais que seriam 
entrevistados não se encontravam no local na data previamente agendada.
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GRAU DE IMPLANTAÇÃO DA REDE 
AMAMENTA BRASIL

A análise dos critérios propostos pelo MS para certificação, a partir das entrevistas com os 
gerentes das UBS, é apresentada na Figura 3. Considerando os quatro critérios para o credenciamento 
na Rede Amamenta Brasil, verificou-se que as dez UBS do município de Corumbá cumpriam todos 
os requisitos; em Porto Alegre, a maior dificuldade foi identificada no quesito “monitoramento dos 
indicadores de aleitamento materno” e, em Brasília, no monitoramento e construção do fluxograma, 
conforme demonstrado na Figura 3.

Gráfico 1 – Percentual de UBS que cumpriam os critérios de certificação na Rede Amamenta Brasil. 
Projeto “Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil”, 2010
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Fonte: Autoria própria.

Ainda tomando por base a entrevista com os gerentes das UBS, analisou-se o percentual de 
UBS que cumpriam os itens referentes aos componentes do fluxograma: garantia do atendimento à 
demanda programada, garantia do atendimento à demanda espontânea, abordagem dos problemas 
de manejo mais frequentes em aleitamento em consonância com os protocolos de Atenção Básica 
locais/municipais e estabelecimento de um fluxo de referência para os demais níveis de atenção 
quando necessário, indicando os locais de referência disponíveis na rede (Figura 4). Chama a atenção 
que todas as UBS haviam estabelecido mecanismos para a garantia do atendimento à demanda 
programada e espontânea da dupla mãe-bebê em aleitamento materno. Por outro lado, dificuldades 
foram identificadas na utilização de protocolos de manejo clínico do aleitamento materno e na 
definição de referências para outros níveis de atenção. Mesmo em Corumbá, onde todas as UBS 
construíram seus fluxogramas, oito UBS não haviam definido uma referência para situações de 
manejo mais complexas e cinco Unidades não haviam adotado um protocolo clínico de manejo do 
aleitamento materno, conforme o recomendado. 
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Gráfico 2 – Percentual de UBS que cumpriam os critérios do fluxograma para certificação na Rede 
Amamenta Brasil. Projeto “Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil”, 2010

Fonte: Autoria própria.

Os resultados do escore com variação de 0 a 100, baseados nos mesmos critérios para 
certificação das UBS, porém utilizando a triangulação das informações dos gerentes, profissionais de 
saúde e mães, são apresentados na Figura 5. 

Gráfico 3 – Resultados do escore de cada UBS de Brasília e dos municípios/caso. Projeto “Análise 
de implantação da Rede Amamenta Brasil”, 2010

Fonte: Autoria própria.

No município de Corumbá, a média do escore das dez Unidades Básicas foi 93,8 (DP=1,78). 
Chama a atenção o fato de que não houve grande variabilidade do escore entre as UBS, sendo o 
valor mínimo 91,6 e o valor máximo 96,6. O escore médio das 14 Unidades Básicas de Porto Alegre 
foi 66,3 (DP=22,7), variando de 13 a 95 pontos. Em Brasília, o escore médio das UBS foi 60,7 
(DP=25,7). O valor mínimo do escore foi 14,1 e o valor máximo 98,2. 

A seguir, utilizando os pontos de corte propostos para o escore, as UBS foram classificadas 
em quatro grupos: implantação incipiente, até 20 pontos; implantação parcial: 21 a 50 pontos; 
implantação avançada: 51 a 80 pontos; e implantação consolidada: mais de 80 pontos. A Figura 6 
apresenta a distribuição das UBS em cada grupo, nos municípios estudados.
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Gráfico 4 – Distribuição das UBS segundo quatro grupos de implantação da Rede Amamenta Brasil. 
Projeto “Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil”, 2010

Fonte: Autoria própria.

Por fim, o cálculo do percentual de UBS com implantação consolidada em relação ao total de 
UBS analisadas mostrou a seguinte classificação final:

• Corumbá: 100% (implantação consolidada)
• Porto Alegre: 28,6% (implantação parcial)
• Brasília: 18,2% (implantação incipiente) 
A análise de contexto buscará identificar as dificuldades e facilidades para a implantação da Rede 

Amamenta Brasil e os possíveis fatores explicativos dos diferentes graus de implantação identificados.
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ANÁLISE DO CONTEXTO

Os 12 Grupos Focais (GF) foram realizados conforme previsto no planejamento, em reuniões 
que tiveram a duração de aproximadamente 90 minutos. O material foi gravado e transcrito, para 
possibilitar a análise que se apresenta a seguir. Na análise, foram utilizados vários trechos das falas 
dos participantes dos Grupos Focais, sendo que para melhor compreensão do leitor, encontra-se, entre 
parênteses ao final de cada discurso, a sigla do grupo correspondente. Os Quadros 4 e 5 apresentam 
as informações referentes a cada Grupo Focal.

Três grupos focais foram realizados em Brasília, em setembro de 2010, com representantes 
do MS e dos estados, conforme descrito no Quadro 4. 

Quadro 4 – Grupos focais com representantes do MS e dos estados. Projeto “Análise de implantação 
da Rede Amamenta Brasil”, 2010

Atores Número de
participantes

Data Local

Representantes Estaduais
– Fase I
(GF2)

12 14/9/2011 Brasília

Representantes Estaduais
– Fase II

(GF3)

12 16/9/2011 Brasília

Representantes do
Ministério

(GF1)

11 15/9/2011 Brasília

Fonte: Autoria própria.

Os demais grupos focais foram realizados em cada um dos municípios selecionados, nos 
meses de outubro, novembro e dezembro de 2010, conforme descrito no Quadro 5. 

Quadro 5 – Grupos focais com representantes de Brasília e dos municípios-caso. Projeto “Análise de 
implantação da Rede Amamenta Brasil”, 2010

MUNICÍPIOS

Atores
Corumbá – MS
(4/10 a 08/10)

Nº participantes

Porto Alegre – RS
(8/11 a 12/11)

Nº participantes

Brasília – DF
(6/12 a 9/12)

Nº participantes

Gestores e gerentes de UBS 14

(GF4)
15

(GF7)
5

(GF10)

Tutores da Rede
10

(GF5)
13

(GF8)
6

(GF11)

Profissionais de UBS
10

(GF6)
15

(GF9)
4

(GF12)

Fonte: Autoria própria.
 

O Quadro 6 apresenta, de forma esquemática, as três categorias do triângulo de governo 
(MATUS, 1997): Projeto de Governo (PG), Capacidade de Governo (CG) e Governabilidade do 
Sistema (GS), bem como os indicadores selecionados para análise em cada categoria. Buscou-se, por 
meio da leitura dos grupos focais, identificar elementos explicativos para cada indicador, em todos 
os níveis de análise (federal, estadual e municipal). 

 O objetivo dessa análise foi identificar situações que poderiam exercer influência positiva, 
positiva/negativa e negativa sobre a implantação da Rede Amamenta Brasil. Assim, apresentam-se em 
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VERDE as situações em que o indicador é analisado de forma positiva; em AMARELO, quando 
o indicador é analisado em situação positiva/negativa; e em VERMELHO, os casos em que o 
indicador é analisado de forma a influenciar negativamente a implantação da Rede Amamenta 
Brasil. As caselas em branco indicam que havia pouca informação, o que tornou a análise do 
indicador inconclusiva.

Quadro 6 – Análise dos indicadores referentes às categorias Projeto de Governo, Capacidade de 
Governo e Governabilidade. Projeto “Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil”, 2010

NÍVEIS

CATEGORIAS INDICADORES FEDERAL ESTADUAL MUNICIPAL
CORUMBÁ

MUNICIPAL
P. ALEGRE

DISTRITO
FEDERAL
BRASÍLIA

PROJETO DE

GOVERNO

(PG)

1. Saúde e AB como prioridade

2. AM e/ou Rede no PG

3. Atuação no processo de descentralização

4. Outras políticas/programas com objetivos complementares

5. Direcionalidade do PG

6. Recursos financeiros disponíveis

CAPACIDADE DE

GOVERNO

(CG)

1. Perícia/habilidade do pessoal dirigente

2. Desenho organizativo

3. Microprocessos reguladores da relação entre gerentes e operadores

4. Uso de tecnologias de gestão

GOVERNABI-
LIDADE

DO SISTEMA
(GS)

1. Autonomia do responsável pela Rede

2. Legitimidade e composição da coordenação da Rede

3. Relação do coordenador: alta direção, administrativo-financeiro, outros

4. Satisfação com as demais esferas de gestão

5. Características da Rede em gerar coesão e participação

6. Poder para mobilização de recursos para implantação

7. Adesão dos interessados (outras áreas da mesma esfera) à Rede

8. Consonância entre os objetivos da Rede e o Projeto de Governo

9. História do AM na esfera analisada

10. Relação da coordenação da Rede com os demais envolvidos

11. Competição entre prioridades (emergências)

Fonte: Autoria própria.
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NÍVEL FEDERAL

No que diz respeito ao PG, houve direcionalidade com relação à saúde da criança, à atenção 
básica e ao aleitamento materno no nível federal. 

Houve uma clara direção de destinar um programa de estímulo ao aleitamento materno à 
AB, a partir do reconhecimento de que havia uma lacuna de ações de AM nesse contexto, conforme 
comenta uma participante do grupo focal, 

Havia várias iniciativas, em diversos locais: Rio de Janeiro, Londrina, Belo Horizonte e outros. Porém 
não existia uma política de coordenação nacional [...]. Nesta gestão, ficou definido que haveria um braço 
estratégico voltado para a Atenção Básica (GF1).

A inclusão da Rede Amamenta Brasil no Programa de Governo se deu a partir da Portaria nº 
2.799, publicada em 18 de novembro de 2008 (BRASIL, 2011).

 “A Rede nasceu e sua aceitação foi imediata. Nasceu em parto simbólico, pela portaria. E 
está se desenvolvendo... é uma criança ainda” (GF1).

Na visão do gestor federal, um dos princípios que rege a Rede Amamenta é o da 
descentralização, pois esta deve estar contextualizada dentro do sistema de saúde.

O Ministério não vai ficar eternamente fazendo as capacitações. O papel do Ministério é alimentar a 
Rede. Em um primeiro momento, nós formamos quatro tutores para o quadro de cada estado. Em um 
segundo momento, o grupo de cada estado voltou para as suas bases com o compromisso de replicar a 
formação em seu estado e o Ministério atuou com apoio técnico e financeiro (GF1).

Quanto aos recursos financeiros, o Ministério da Saúde não teve dificuldade para dar início a 
esse processo de formação dos tutores para os estados. A Área Técnica, dentro de seu planejamento, 
alocou recursos para essa finalidade.

Outras iniciativas com objetivos complementares à Rede já existiam: a Iniciativa Hospital 
Amigo da Criança (IHAC), os Bancos de Leite, o monitoramento pelas pesquisas, o Comitê de 
Aleitamento Materno. Porém faltava um envolvimento maior dos gestores.

Todo um trabalho realizado em torno do Aleitamento Materno... E quando eu chegava lá na ponta, eu 
não via envolvimento dos gestores, tanto locais como estaduais... Nenhum gestor se movimentava no 
sentido de dar continuidade ao atendimento (GF1).

No que tange à CG, houve perícia e habilidade do pessoal dirigente para conduzir o processo. 
O apoio do Comitê Nacional de Aleitamento Materno, composto por profissionais com ampla 
experiência na formulação e implantação de ações de promoção, proteção e apoio ao aleitamento 
materno, foi fundamental. O conhecimento e a experiência na área do Aleitamento Materno por 
parte dos responsáveis pela coordenação da Rede permitiram que a liderança do processo conduzisse 
as ações de forma adequada. A coordenadora da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento 
Materno, a qual foi responsável pela formulação e implantação da proposta no nível federal, tem sua 
trajetória profissional marcada por intenso trabalho em aleitamento materno, nas áreas de docência, 
assistência e pesquisa, antes de assumir o cargo de gestora da área: 

Eu já participava do Comitê Nacional de Aleitamento Materno antes mesmo de assumir a Coordenação 
da Área; assim, conhecia bem as outras ações ligadas ao AM e a necessidade de uma estratégia para a 
Atenção Básica. (GF1).
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Aliada à experiência no campo do Aleitamento Materno, a estabilidade da coordenação 
da Área Técnica de Saúde da Criança e, consequentemente, da coordenação da Rede Amamenta, 
permitiu a continuidade das ações.

Quanto ao desenho organizativo da Rede, verificou-se que o organograma era compatível com 
as funções institucionais; e também a existência de uma coordenação do Aleitamento Materno na área 
da Saúde da Criança, a qual era responsável diretamente pela coordenação da Rede Amamenta Brasil.

No que diz respeito aos microprocessos que regulam a relação entre gerentes e operadores da 
Rede Amamenta Brasil, um aspecto que pode ter interferido negativamente no processo é o relacionado 
ao não envolvimento de servidores efetivos, no nível do Ministério da Saúde, pois a maioria do quadro 
técnico era composto por profissionais com contratos temporários, viabilizados por meio de bolsas. 

Quanto ao uso de tecnologias de gestão, alguns problemas foram constatados no tocante ao 
monitoramento da implantação. Embora o MS tivesse instituído, desde o início do processo, alguns 
instrumentos (planilhas em papel) para o acompanhamento da implantação da Rede, nem sempre 
os mesmos eram preenchidos e encaminhados pelos estados e municípios para o nível federal. Para 
contornar esse problema, o MS estava elaborando um aplicativo informatizado para facilitar o fluxo 
das informações entre os três níveis de gestão.

No que tange à GS, houve autonomia do responsável pela Rede.
Quando assumi em primeiro de agosto de 2007, já estava marcado, pela gestão anterior, um seminário 
com todos os estados, para discutir a política de aleitamento materno no País. Esse seminário foi 
realizado em 10 de agosto; portanto, tive 10 dias para organizar a discussão sobre o tema. Como eu era 
do comitê, isso facilitou. Nessa reunião, já ficou definido que o braço estratégico voltado à AB iria ser 
o carro-chefe dessa gestão (GF1).

A legitimidade e a composição da Rede foram ressaltadas pelos participantes do GF1 e do 
GF3. “Eu sempre admirei a iniciativa da Rede e sabia que a coordenação tinha muita experiência em 
aleitamento e, além disso, muita garra para levar adiante a proposta.” (GF1). “No meu estado, nós 
fizemos questão de entrar ‘com tudo’ na Rede, porque confiávamos totalmente na coordenação do 
Ministério” (GF3).

As relações da coordenadora da Rede com a alta direção e com as demais esferas de gestão 
foram adequadas e favoráveis ao desenvolvimento do processo. Em relação ao setor administrativo-
financeiro, foi possível estabelecer mecanismos para a adequada execução dos recursos. “Um 
parceiro fundamental foi a Fiocruz. Através de convênios, nós, do nível central, não teríamos como 
utilizar adequadamente os recursos. Por meio da parceria com a Fiocruz, foi possível executar as 
oficinas” (GF1).

No que diz respeito à satisfação com as demais esferas de gestão, o nível federal ressentia-se 
de que o processo de implantação da Rede estava sendo conduzido de formas e em ritmos diferentes 
nos estados e municípios.

Enquanto os gestores estaduais e municipais não pensarem no aleitamento como prioridade, não 
vamos conseguir avançar. Esse compromisso precisa ocorrer em todos os níveis... Ouvimos muitas 
queixas dos estados, por não terem dotação orçamentária... Porém alguns estados mais envolvidos 
utilizaram sua criatividade para conseguir recursos para custear as oficinas... Utilizar a imprensa 
local também foi um dos mecanismos que alguns municípios utilizaram para fechar um compromisso 
público com a Rede (GF1).

[...]

Tem estado que emperra mesmo; a própria coordenação estadual emperra o processo. E, dentro do 
estado, muitas vezes tem municípios que estão enlouquecidos, tentando implantar a Rede, apesar 
da coordenação estadual. Aí eles só comunicam ao estado – que deveria estar ajudando – e vão 
desenvolvendo o processo; a gente tenta apoiar, porque percebe uma grande vontade deles de implantar 
a Rede (GF1).
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A Rede Amamenta adotou uma estratégia capaz de gerar coesão e participação na proposição 
dessa ação. Muito se deveu à adoção da metodologia crítico-reflexiva, que envolveu tanto a equipe 
técnica como os tutores e os demais níveis de gestão (estadual e municipal).

Logo na primeira reunião, realizada em 10 de agosto de 2007, perguntou-se: que modelos vamos 
utilizar? Surgiu, então, esse modelo atual, que tem base em uma experiência prévia de Londrina, com 
o currículo integrado do curso de Enfermagem. O grupo de Londrina trouxe sua experiência para o 
Ministério e foi iniciada a construção. Esse processo levou uns seis meses, mais ou menos, período em 
que foi construído o que é hoje o Caderno do Tutor (GF1).

A metodologia proposta leva em conta a realidade local e o profissional de saúde. Por isso, 
tem potencial para despertar o interesse e a participação.

O ‘pulo do gato’ da Rede Amamenta é a mobilização de todos os profissionais no seu processo de 
trabalho. Ao invés de levar os funcionários para um congresso, do qual eles voltam animados a fazer 
mudanças, mas encontram entraves conjunturais, a Rede trabalha a equipe na própria unidade, pactuando 
ações (GF1).

[...]

A Rede tem maleabilidade para se adaptar a várias realidades. Temos, como exemplo, o estado de Mato 
Grosso do Sul, com sua população indígena, onde o modelo se adequa à linguagem e às características 
da comunidade (GF1).

Em relação à mobilização de recursos para a implantação, o MS refere ter apoiado técnica e 
financeiramente os estados na formação de novos tutores. Além disso, nos casos em que os estados 
não se organizaram para a realização das oficinas, houve situações em que o MS apoiou diretamente 
municípios que fizeram contato com o nível federal. “Num segundo momento, cada grupo voltou para 
seu estado, para replicar; o Ministério continuou ajudando técnica e financeiramente, para a formação 
de novos tutores.” (GF1). “No estado que emperra, o MS apoia municípios interessado” (GF1).

A adesão dos interessados contatados, na esfera federal, foi boa. A Atenção Básica participou 
ativamente da formulação da Rede. “No período de construção da Rede, a Atenção Básica participou 
bastante. Nesse período, houve muitas idas e vindas, muitas discussões [...]” (GF1).

Porém outros parceiros importantes deixaram de ser envolvidos nessa construção.
A Área Técnica da Saúde da Mulher não foi incluída nas discussões desde o início. Hoje, noto que 
ela é uma das protagonistas na construção do processo [...] Outras áreas também poderiam ter sido 
envolvidas: saúde mental, saúde do adolescente. A não inclusão de todas essas áreas não foi por não 
considerá-las importantes, mas sim por inexperiência no âmbito da gestão (GF1).

“A articulação prévia com o Conasems teria facilitado muito as negociações, como, por 
exemplo, no que diz respeito ao fechamento das unidades para a realização das oficinas” (GF1).

É importante ressaltar que, mesmo em gestões anteriores à responsável pela formulação da 
proposta da Rede Amamenta Brasil, o AM era considerado uma prioridade na Área Técnica de Saúde 
da Criança e, como exposto anteriormente, várias outras ações de promoção, proteção e apoio ao 
AM vinham sendo desenvolvidas, o que fala a favor da existência de um contexto favorável ao 
desenvolvimento da proposta da Rede Amamenta Brasil no nível federal.
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NÍVEL ESTADUAL 

 Nos estados, há uma grande variabilidade quanto ao lugar da saúde e da Atenção Básica 
como prioridade. A Rede foi considerada pelos estados como uma boa oportunidade de voltar à 
atenção para a AB. Mesmo em estados onde outras estratégias de promoção do AM eram trabalhadas 
na AB, a proposta da Rede Amamenta Brasil foi bem recebida.

Com a proposta da Rede, foi ótimo, porque assim podemos voltar ao contexto principal, que é o da 
Atenção Básica, porque é lá que tanto a mãe quanto a criança passam a maior parte do tempo [...] E era 
necessário um trabalho anterior e posterior ao parto (GF3).

“Trabalhar com a Atenção Básica, no nosso estado, era uma coisa que os municípios já 
faziam. Quando a Rede Amamenta chegou, foi o momento de articulação entre a IUBAAM e a Rede, 
porque elas se complementam” (GF2).

 Poucos estados inserem a amamentação ou a Rede Amamenta no Projeto de Governo, em 
parte por um descompasso com o período de elaboração dos Planos Estaduais de Saúde e a época de 
lançamento da Rede. “No meu estado, o Plano Estadual em execução foi elaborado para o período de 
2007 a 2011 e a Rede Amamenta Brasil começou a ser implantada em novembro de 2008” (GF3).

 É interessante observar que os problemas que os estados enfrentam no processo de 
descentralização da implantação da Rede para regionais de saúde são muito semelhantes àqueles que 
o MS refere em relação aos estados. A descentralização é realizada pelo repasse das responsabilidades, 
ou para as regionais, ou para os municípios. Alguns estados referem que o repasse pela regional 
dificulta o processo, pois muitas regionais fazem emperrar o andamento. Alguns estados preferem 
lidar diretamente com os municípios, pois percebem que, dessa forma, há menor desgaste na 
comunicação. Destaca-se aqui o papel central dos municípios para a implantação da Rede. 

No meu estado, umas regionais funcionam bem e outras não... Depende do número de pessoas que 
trabalham, depende do interesse, da capacidade... de tanta coisa. Então, às vezes, é melhor contatar 
direto o município, principalmente aqueles que a gente já sabe que vão apresentar interesse ou aqueles 
que, pela alta mortalidade infantil, teriam, obrigatoriamente, que se interessar [...] (GF2).

 A existência de outras políticas/programas com objetivos complementares à Rede foi, na 
maioria dos casos, um dificultador para a absorção da Rede.

No meu estado, existe uma tradição com o Proame, trabalho desenvolvido na Atenção Básica; os 
municípios têm seus facilitadores já capacitados. Então, só realizamos a primeira e única oficina da 
Rede, porque estávamos focados no projeto que havíamos apresentado para o Ministério, de capacitação 
do Proame, para os municípios com mais de 80 mil habitantes (GF2).

[...]

“Na capital do meu estado, tem um programa, o Mãe Coruja; então, nas discussões ficou 
decidido que na capital não era o momento de implantar a Rede.” (GF3).“No meu estado, houve uma 
hipertrofia da ação hospitalar em relação à IHAC e ao Banco de Leite... Mas queremos implantar a 
Rede” (GF2).

 No que diz respeito à direcionalidade do Programa de Governo, poucos estados contemplam 
a Rede Amamenta entre suas prioridades, garantindo estratégias para o desenvolvimento do processo. 
“A nossa estratégia no estado, para difundir a Rede, foi começar por alguns municípios, especialmente 
os que tinham grandes problemas com mortalidade infantil.” (GF3). “No meu estado, nós buscamos 
treinar um tutor de cada regional, para este poder abranger mais a sua regional” (GF2).
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 A maioria dos estados, porém, não apresenta direcionalidade com relação à Rede. “No meu 
estado, a orientação é: ‘vacina é prioridade’. Se der para fazer outras coisas, muito bem” (GF2). 

Nós vimos problemas em como disseminar a Rede: quando chamamos uma pessoa de cada 
município, era um desastre, porque este acabava não se comprometendo, não dando continuidade. 
Quando chamamos a gestão regional, o problema foi que essa pessoa acaba ficando responsável por 
todas as ações: hanseníase, diabetes, hipertensão, tuberculose, vacina, IHAC, adolescente, mulher, 
pré-natal (GF3).

 Embora o MS tenha apoiado os estados na formação de novos tutores, esse apoio, restrito à 
disponibilização de materiais e de um tutor externo, bancado pelo MS, parece ter sido insuficiente 
em grande parte dos casos. Mesmo assim, vários estados apontam mecanismos para superar as 
dificuldades financeiras, incluindo captação de recursos de outros programas do MS (como, por 
exemplo, da área da Nutrição), que acabaram viabilizando a realização das oficinas. “Como nós 
colocamos as ações de AM no Fundo de Alimentação e Nutrição (FAN), nós conseguimos pagar: 
diárias, hospedagem, coffee break” (GF2).

Nós fizemos, em 2007, um projeto solicitando um pequeno recurso para trabalhar o AM na AB; estava 
previsto o atendimento de 25% dos municípios com mortalidade acima da média. Solicitamos recurso 
para a realização de oficinas e para reprodução do material, pois na época não havia o manual do tutor. 
Realizamos três oficinas: uma estadual e duas regionais (GF2).

“Nós pagamos as aulas para quem vem de fora, pela Escola de Saúde Pública.” (GF3). [...] 
“A oficina para a formação de tutores é uma oficina cara; custear as despesas para deslocar o pessoal 
é difícil” (GF3).

No que diz respeito à CG, os indicadores serão comentados a seguir.

 Quanto à perícia/habilidade do pessoal dirigente, os estados apresentam grande variabilidade. 
Alguns representantes que compareceram aos GFs revelam conhecimento e perícia para lidar com a 
implantação da Rede.

A Rede Amamenta veio para suprir uma necessidade de um estilo de capacitação voltado para uma 
metodologia mais moderna, que era necessária na Atenção Básica [...] Nós tivemos vários problemas, 
como dificuldade para o fechamento de unidades, perfil não adequado de tutores, mas fomos lidando da 
melhor forma possível (GF3).

Claro que não avançamos tanto quanto a Rede merece, mas conseguimos driblar umas dificuldades. Na 
capital, o AM é parte do planejamento e é levado a sério; no interior, isso não acontece, então temos mais 
problemas [...] Estamos trabalhando na sensibilização dos gestores do interior [...] E para o Sisvan, nós 
conseguimos alguns estagiários da secretaria, que receberam capacitação e senha e se prontificaram a 
incluir os dados no sistema (GF2).

Outros ainda estão buscando qual a melhor forma de trabalhar. 
Nós começamos pelas regionais, mas não deu certo; acho que não devemos ficar confiando nas regionais, 
devemos trabalhar o município, para dar impacto, especialmente em municípios maiores, para garantir 
resultados... Nós não conseguimos também gastar todo o recurso do projeto feito com o MS, por causa 
das eleições (GF3).

 Quanto ao desenho organizativo, há também grande variabilidade entre os estados.
No nosso estado, está uma confusão. Eu não estou desde o começo; então, não sei muita coisa. Quando 
fui atrás dos dados dos municípios, vimos que eles fizeram o treinamento e enviaram os dados ao 
Ministério. Por problemas, os dados não estão no sistema como deveriam estar e a ex-coordenadora 
responsável não sabe informar como se deu esse fato. Agora é que estamos tomando conhecimento da 
situação (GF2).

“Nós temos até uma coordenadora; ela participava das reuniões da Rede, mas não passava 
nada para a equipe” (GF3).
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 Quanto aos microprocessos que regulam a relação entre gerentes e operadores da Rede, há 
grande diversidade entre os estados.

Percebemos a necessidade de apresentar uns aos outros; então, apresentamos os coordenadores aos 
tutores e aos digitadores, para que passassem a trabalhar de forma integrada, porque muitas vezes eles 
não se conheciam (GF3).

“Nós tentamos reunir uma vez a cada dois meses os tutores. Discutimos os pontos falhos 
e tentamos resolver. Apesar de ficarmos no nível só dos tutores, essas reuniões ajudam a nos 
fortalecermos e a não desanimarmos” (GF2).

“No nosso estado, nós pegamos os profissionais estatutários, para evitar a rotatividade” (GF3).

“Nós temos uma situação mista: temos um grande apoio da nossa coordenadora e nenhum 
apoio de nosso secretário” (GF3).

“Nós tivemos muita resistência dos profissionais de saúde para frequentar as oficinas da 
Rede, a ponto de ter que ser expedida convocação por parte do secretário” (GF3).

“Os tutores do nosso estado estavam achando que iriam receber para desempenhar suas 
funções; quando viram que não era assim, muitos desistiram” (GF2).

“No nosso estado, a secretaria não acredita tanto na proposta, mas creio que é uma questão 
de tempo para a coisa começar a acontecer” (GF3).

“Uma grande dificuldade que temos é a rotatividade dos profissionais, dos gestores, dos 
tutores. A questão ‘politiqueira’ atrapalha bastante a implantação da Rede” (GF3).

Quanto ao uso de tecnologias de gestão, há também variabilidade, que é verificada nos grupos 
focais, especialmente no que diz respeito ao Sisvan. 

“Nós conseguimos, a muito custo, colocar os dados no Sisvam. Mas isso foi por boa vontade 
de algumas pessoas, que trabalham nisso à noite e em casa” (GF3).

“Lá no nosso estado, sabemos que existe um controle de atendimento em AM, mas não temos 
acesso aos dados porque são anotados em livro; com o Sisvan funcionando, poderemos ter os dados 
uniformizados.” (GF2). “Sentimos necessidade de incorporar aulas de como trabalhar com o Sisvan, 
porque os tutores não sabiam nada de Sisvan; é importante que eles estimulem a coleta de dados e 
que eles mesmos entendam a importância do registro desses dados” (GF2).

“Quanto ao monitoramento pelo Sisvan, nós não estamos conseguindo cumprir, porque os 
digitadores não alimentam o sistema em tempo hábil, por conta de o sistema sempre cair” (GF3).

A dificuldade de implantação do Sisvan é a mesma de outros programas: nós treinamos os profissionais 
para alimentar os bancos e rapidamente esse profissional é demitido e o novo funcionário não sabe fazer; 
estamos sempre ‘enxugando gelo’ (GF2).

“Nós tivemos grande dificuldade em monitorar; para contornar, nós convidamos também um 
representante do Distrito Sanitário para acompanhar o trabalho” (GF3).

Quanto à categoria GS, no que diz respeito à autonomia do responsável pela Rede, pode-
se dizer que há uma autonomia, porém limitada pelos fatores que cercam o desenvolvimento do 
processo, tais como os mencionados nas outras categorias. 

No nosso estado, nós trabalhávamos com a IUBAAM e estava muito bem; a Rede veio a calhar, 
começamos a trabalhar a Rede também. Tivemos dificuldades em fechar as unidades para realizar 
as oficinas... outra dificuldade é a questão do manejo, pois mesmo os profissionais com experiência 
precisam de reciclagem [...] (GF2).

“A expectativa quanto à Rede no meu estado é a melhor possível; temos liberdade de ação, 
mas dependemos muito da boa vontade de muitas pessoas” (GF3).
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A maioria dos estados tem na coordenação da Rede profissionais que já tinham grande 
experiência em AM: Assistência Canguru, Banco de Leite, IHAC e outras. Há, todavia, certo caráter 
de militância, historicamente sedimentado com relação ao grupo que trabalha com a temática 
do AM, sem que propriamente sua atuação como Coordenação da Rede Amamenta Brasil esteja 
institucionalizada. “E quem ficou coordenando a Rede? Quem já era envolvido com Banco de Leite, 
IHAC, Canguru e outras ações ligadas à amamentação. Sem dúvida, é uma sobrecarga” (GF2).

No nosso estado, a secretaria tem um grupo que trabalha a questão do aleitamento materno. Esse grupo 
tem feito as capacitações nos últimos anos usando essa metodologia mais participativa. Assim, a Rede 
só veio para fortalecer (GF3).

No geral, a relação do coordenador da Rede com a alta direção, com o administrativo-financeiro 
e com as demais esferas de gestão apresenta dificuldades. “A relação com a secretaria é difícil. Não há 
interesse na Rede e nem em ações que não têm tanta visibilidade e, assim, não dão voto.” (GF2). “Nossa 
dificuldade é sempre o aspecto financeiro. Como conseguir verba para as oficinas?” (GF3) “Com os 
municípios, há aqueles que logo aceitam a proposta e facilitam a ida da Rede; houve até um deles que 
propiciou a capacitação de tutores para toda a região próxima; por outro lado, há alguns em que não dá 
nem para começar a conversa...” (GF2).

Nós só fizemos uma oficina, que foi financiada com recursos da secretaria e dos próprios 
participantes, que tiveram que colocar dinheiro do bolso. Formamos 22 tutores. Há mais profissionais 
interessados, só faltam às condições para que possam ser formados (GF3).

Quanto à satisfação com as demais esferas de gestão, os estados apresentam um nível baixo. 
Os representantes dos estados tendem a acreditar que o Ministério poderia auxiliar mais nos passos 
seguintes à primeira formação de tutores. Quanto aos municípios, também apontam dificuldades em 
relação à adesão. “O Ministério faz a formação inicial. Mas, depois, as dificuldades são grandes para 
darmos continuidade. Ficamos na dependência de outros níveis, que nem sempre estão interessados 
na Rede.” (GF2) “Os gestores municipais no nosso estado são difíceis de convencer; estamos usando 
de todos os argumentos para ‘seduzi-los’, mas as outras demandas que eles têm são mais fortes.” 
(GF3). “A secretaria da saúde de nosso estado está muito devagar; diz que tem interesse, mas na hora 
H, nada de incentivo, nada de recurso” (GF2).

No que diz respeito às características da Rede em gerar coesão e participação, a metodologia 
de trabalho utilizada, com base nos pressupostos da educação crítico-reflexiva, é reconhecida pelos 
estados como propiciadora e alavancadora desses aspectos, estimulando o envolvimento de todos 
profissionais da Unidade e também o trabalho em equipe.

Com a Rede, houve o envolvimento de outros profissionais – que não são considerados ‘da saúde’, como 
a recepcionista, porque, mesmo considerando que eles não fazem o atendimento direto, ele faz parte do 
acolhimento aos pacientes e, portanto, fazem parte da equipe (GF3).

“A metodologia utilizada fez com que o pessoal envolvido com a Rede tivesse mais 
proximidade, mais contato, mais respeito pelos outros. Isso ajudou muito.” (GF2). “O diferencial 
da Rede foi o de juntar os profissionais para fazer o treinamento, envolvendo toda a equipe” (GF3).

A formação dos tutores foi encantadora! Muitos pensavam que iam chegar lá e ouvir todo aquele negócio 
de amamentação de novo; mas não. A oficina foi muito diferente, abordou as questões do processo de 
trabalho e contribuiu muito para o trabalho da coordenação estadual, pois formou pessoas envolvidas e 
participantes (GF2).

“A proposta da Rede, nós vemos como uma proposta bastante avançada por propor a continuidade das 
ações de AM na AB e por utilizar a metodologia crítico-reflexiva, que é muito estimulante e coloca as 
pessoas ‘na ação’, atribuindo a todas elas papéis importantes” (GF3).

No que diz respeito ao poder para mobilização de recursos para implantação da Rede, 
há situações bastante diferentes entre os estados. Alguns estados haviam feito, anteriormente à 
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implantação da Rede, projetos para o AM junto ao MS; assim, quando chegou a Rede, utilizaram 
recursos desses projetos. Outros estados conseguiram recursos de diferentes fontes, tais como o 
FAN, convênio com a Faculdade de Saúde Pública e outros, como já descrito na categoria PG, no 
item “recursos financeiros disponíveis.” Percebe-se, todavia, que houve um diferencial relacionado 
à motivação e ao interesse do coordenador, o que também influenciou esse aspecto de conseguir ou 
não recursos para a implantação da Rede. “Para conseguir recursos, nós fomos à luta; tentamos ver 
todas as brechas possíveis.” (GF2). “No nosso estado, não foi feito nada, não realizamos nenhuma 
oficina [...] A equipe sou eu sozinha [...] Estou com uma estimativa de que, para fazer duas oficinas, 
preciso de R$ 120.000,00. Onde conseguir?”(GF3).

Quanto à adesão dos interessados (do próprio nível estadual) à Rede, há variações. “No 
meu estado, tenho todo apoio da Atenção Básica e da Alimentação e Nutrição.” (GF2). “No meu, a 
Nutrição não está nem aí [...]” (GF2).

Quanto à consonância entre os objetivos da Rede e o PG, no geral, há pouquíssima 
consonância, com depoimentos dos estados de que a secretaria de saúde e o governo estadual têm 
outras prioridades e que, embora algumas dessas autoridades manifestem verbalmente um apoio 
ao tema do AM, na prática, o apoio é praticamente inexistente. “Os gestores não querem saber de 
aleitamento, porque isso não dá Ibope; os interesses políticos de quem está no poder são os que 
prevalecem” (GF3).

No que se refere à história do AM na esfera estadual, os estados têm, de uma forma ou 
de outra, um histórico de ações ligadas principalmente à área hospitalar, na qual alguns deles são 
bastante desenvolvidos. “No meu estado, nós temos uma Assistência Canguru bem forte, que fez 
com que vários tutores viessem dessa assistência.” (GF2). “Como a IHAC está muito presente, o AM 
não encontra dificuldades no nível hospitalar; a Rede só veio fortalecer o passo 10 da IHAC” (GF3).

Quanto à relação da coordenação da Rede com os demais envolvidos, podemos considerar 
aqui o envolvimento com os tutores, com as regionais e com os gestores municipais. Quanto aos 
tutores, em alguns casos, a coordenação teve dificuldades pela desistência de tutores e/ou pelo seu 
perfil, considerado não adequado.

Mandei o material para as regionais do meu estado. Quando cheguei em uma regional, encontrei todo o 
material de divulgação acumulado; além de não repassar as informações sobre a Rede, ficaram guardando 
o material. Repassei algumas vezes para as regionais o termo de compromisso que elaborei para 
implantar a Rede; coloquei no termo o que era responsabilidade do estado e o que era responsabilidade 
do município. Foram poucas as regionais que deram retorno (GF3).

“Nós não temos pessoal que possua essa visão crítico-reflexiva; temos tutores com experiência 
em aleitamento e alguns em AB. Então, vamos para as oficinas com a cara e a coragem [...]” (GF2).

Tivemos bastante problema com os pré-requisitos [...] Os três pré-requisitos são: conhecimento 
da Anteção Básica, conhecimento de AM, visão da educação crítico-reflexiva. Isso tensionava nossa 
relação com os municípios, que diziam que não tinham gente com esse perfil (GF2).

“No nosso estado, as regionais não funcionam; têm poucos funcionários e sobrecarga de 
trabalho. Então, é bem difícil contar com elas” (GF3).

No que diz respeito à competição entre prioridades, vários estados citaram situações em que, 
por motivo de emergências ou de outras prioridades, foi difícil a implantação da Rede. “No nosso 
caso, passamos por vários problemas, como epidemia de dengue, H1N1, chuvas com enchentes. 
Isso tudo afetou – e muito – a instalação da Rede, porque as atenções estavam voltadas para esses 
problemas.” (GF2). “As eleições e a mudança de secretário da saúde foram fatores que fizeram dar 
uma parada na Rede; ficamos um tempo meio perdidos, sem saber para que direção ir” (GF3).
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NÍVEL MUNICIPAL
 

A seguir, serão apresentadas as análises relativas ao contexto de Corumbá (MS), PortoAlegre 
(RS) e Brasília (DF). Essas análises serão precedidas de algumas considerações apontadas pelos 
coordenadores estaduais da Rede responsáveis por Brasília e pelos municípios em questão, que 
potencialmente podem ter influenciado os achados nesse contexto.

CORUMBÁ

 Em relação ao PG, verificou-se que o Estado do Mato Grosso do Sul tinha incluído o AM 
entre suas prioridades antes mesmo da apresentação da proposta da Rede Amamenta Brasil e havia 
encaminhado ao MS um projeto solicitando recursos para o desenvolvimento de ações de promoção 
da amamentação. 

Nós tínhamos montado um projeto para a Atenção Básica, porque tínhamos várias ações na AB, mas 
muito pontuais, porque havia treinamentos para os funcionários, mas não havia continuidade nas 
ações; ficava muito fragmentado. Nosso projeto foi aprovado. Aí, conhecemos a Rede Amamenta e 
aguardamos, então, para realizar o projeto com foco na Rede (GF2).

 Também foi possível verificar, por meio dos depoimentos, que houve direcionalidade e 
definição de diversas estratégias para aumentar as chances de sucesso na adesão à Rede Amamenta 
Brasil no MS. “Fomos capacitados pela Região Norte. Na volta, vimos que precisávamos aproveitar 
todas as oportunidades para tentar implantar a Rede.” (GF2). “Avançamos bastante. Enfrentamos 
desafios e, em algumas situações, nós tivemos que mexer na ordem pela qual a Rede seria desenvolvida 
no nosso estado” (GF2).

Aproveitamos o Seminário dos 10 anos da AB para apresentar a Rede para os gestores; convidamos 
a Dra. Elza para fazer essa sensibilização com eles. Convidamos para as oficinas os municípios que 
tinham uma mortalidade infantil alta. Considerando a população indígena do estado, convidamos a 
Funasa para conhecer e desenvolver a Rede Amamenta Indígena; hoje, contamos com 14 tutores que 
são funcionários da Funasa (GF2).

“Nós estamos pensando em levar esses dados para a CIB, porque dessa forma os secretários 
municipais vão se mexer” (GF2).

Em relação à CG, a coordenação da Rede em MS demonstrou grande conhecimento do 
sistema estadual de saúde e habilidade para superar obstáculos e operacionalizar de forma efetiva a 
implantação da Rede. “Nós não trabalhamos com as Regionais, porque o número de funcionários é 
pequeno e não podemos contar com eles: trabalhamos estado e municípios” (GF2).

Além disso, houve preocupação com o perfil e com a capacitação dos tutores, além de 
demonstração, pela coordenação, do domínio sobre dados de acompanhamento da implantação, 
indicando a utilização de adequadas tecnologias de gestão.

Com relação ao perfil dos tutores, isso foi uma das dificuldades porque nós não tínhamos o manejo na 
capacitação. Nós convocamos todos os tutores para um curso de manejo de 20 horas, com 16 de teoria 
com 4 de prática, após a oficina da Rede, para prepará-los para o atendimento (GF2).

Sobre o monitoramento da ficha 3, temos um município que tem tutores responsáveis por até quatro 
Unidades. Eles estão deixando de apresentar a ficha regularmente. Observamos que as Unidades que têm 
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um tutor por Unidade estão apresentando melhores resultados porque aquela ficha de acompanhamento 
é devidamente preenchida. O ideal, então, é que o tutor seja responsável por uma Unidade. (GF2)

“Há Unidades que não necessitam de um tutor permanentemente; mas outras necessitam de 
presença constante” (GF2).

Também nesse Estado, constatou-se grande autonomia nos processos de tomada de 
decisão e capacidade de mobilização de recursos para apoio aos municípios, por meio de arranjos 
internos institucionais.

Trabalhamos com Dourados, depois Campo Grande. Em novembro de 2009, fizemos a terceira oficina 
em Corumbá. A primeira oficina foi feita com recursos do projeto. As demais foram custeadas pelo 
estado. Nós trabalhamos com planejamento de recursos de um exercício para o outro; portanto, a gestão 
tem uma importância fundamental (GF2).

[...]

Nós fizemos três oficinas e gastamos, em média, R$ 35.000,00. Quando convidamos o pessoal de 
Londrina, sentimos que o impacto é muito maior. Custeamos as passagens, hospedagem, alimentação 
e hora-aula (que hoje está em torno de R$ 40,00); para o pagamento de hora-aula para os convidados 
de fora do estado, nós conseguimos esse convênio com a Escola de Saúde Pública do Mato Grosso 
do Sul (GF2).

[...]

Se o estado não bancar, os municípios não conseguem dar continuidade na implantação da Rede. O 
xerox , por exemplo, é um custo alto. Sempre tenho que barganhar com o coordenador, porque estou 
sempre estourando a cota de reprodução de material (GF2).

Em síntese, a situação no MS, apreendida por meio das falas da Coordenação Estadual da 
Rede Amamenta Brasil, indicou nas três categorias do Triângulo de Governo um contexto estadual 
bastante favorável à implantação da Rede.

A seguir, apresenta-se a análise do contexto municipal de Corumbá. No que diz respeito ao 
PG, a Atenção Básica não é considerada prioridade absoluta do governo municipal. 

Ainda falta muito para a Atenção Básica ser a grande prioridade. Atualmente, há um investimento 
grande na UTI Neonatal... Veja como a lógica está equivocada. Para atender a UTI Neonatal, tem que 
ter Banco de Leite. Para isso, é necessário ter doadoras. E quem sabe onde localizar as doadoras é o 
agente de saúde. Portanto, todo o processo precisa se voltar para a Atenção Básica, mesmo que seja com 
a intenção de dar suporte para a UTI (GF5).

Apesar de a Rede Amamenta não estar no Plano Municipal de Saúde de Corumbá, ela contou 
com recursos da secretaria municipal de saúde. “A Secretaria ofereceu recursos para a realização 
das dez primeiras Oficinas de Trabalho nas UBSF, além de recursos para um curso de manejo da 
Amamentação para todas as UBSF.” (GF4). “Houve apoio da Secretaria Municipal para a confecção 
de banners, alimentação, estadia, xerox de materiais, translado para as oficinas” (GF4).

Quanto à existência de outras políticas/programas com objetivos complementares, não 
havia, em Corumbá, política relativa ao AM na Atenção Básica que pudesse concorrer com a Rede 
Amamenta. Assim, as iniciativas esparsas existentes nesse contexto puderam ser organizadas e 
fortalecidas com a Rede.

Antes da Rede, havia um grupo dentro do hospital, que trabalhava a amamentação logo após o 
nascimento e nós dávamos continuidade no PSF, mas era um trabalho que dependia mais do interesse dos 
profissionais [...] Com a Rede, todos passaram a trabalhar de forma articulada, seguindo um cronograma 
com objetivos a serem alcançados (GF4).

Houve direcionalidade do PG com relação à Rede, manifestada já de início, em novembro de 
2008, com a escolha das quatro pessoas a serem capacitadas. Eram pessoas comprometidas com o 
AM e verdadeiramente interessadas no tema. 
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“As pessoas escolhidas foram as pessoas certas. Não adianta escolher profissionais só para 
comparecer aos treinamentos. Depois eles voltam e não repassam o que viram e aprenderam.” (GF5)

A frustração por não terem conseguido, no município, o credenciamento pela IHAC, fez 
com que a direcionalidade com relação à Rede fosse mais intensa, pois esta canalizou as forças 
ligadas ao AM.

Nós já vínhamos trabalhando para melhorar os nossos índices de amamentação, mas isso sempre 
esbarrava na baixa adesão por parte dos hospitais e também dos gestores, que não apoiavam a iniciativa. 
Quando houve essa possibilidade de tirar o foco do hospital e passar para as Unidades de AB, nós 
vimos a oportunidade de mudar a nossa realidade, porque o nosso município apresentava alto índice de 
mortalidade infantil em relação aos índices do estado (GF4).

“Na nossa Unidade, a Rede veio a acrescentar [...] nós já fazíamos um trabalho com palestras, 
teatro [...] com a Rede, essas atividades foram fortalecidas” (GF6).

Quanto à CG, o município apresentou perícia e habilidade do pessoal dirigente, que já era 
envolvido anteriormente com as questões relacionadas à amamentação. A coordenação local da Rede 
tem proximidade e bom relacionamento com as Unidades Básicas.

Muitas vezes, em algum lugar que apresenta mais resistência – sabe como é, aquele lugar em que a gente 
já vê que o pessoal vai só ficar de corpo presente –, o nosso coordenador também participa da oficina, 
para dar maior legitimidade (GF4).

“Acredito que aqui deu certo porque foi feita uma sensibilização em massa [...] todos os 
profissionais foram envolvidos e, com isso, as mães e as famílias aderiram à ideia [...]” (GF6).

O grupo ligado à coordenação da Rede se organiza de forma a estimular a continuidade da 
Rede. Assim, a relação entre gerentes e operadores, no que diz respeito à Rede, é funcional e estimula 
tanto o contexto urbano como o rural.

No caso da zona rural, temos muitas equipes que vestiram mesmo a camisa. Os trabalhos já até 
extrapolaram a equipe de saúde, porque as próprias mães pegam o cartão e conversam, orientam umas 
às outras, observam se seus filhos estão ganhando peso ou não (GF4).

“Eu já trabalhei em zona rural e tínhamos muita dificuldade em passar as informações para 
a população, por uma questão cultural. Com os novos recursos oferecidos pela Rede, creio que fica 
um pouco mais fácil” (GF6).

Quanto ao uso de tecnologias de gestão, o município relata problemas com o Sisvan web. A 
solução encontrada pela coordenação foi a de designar uma profissional para digitar os dados em sua 
casa, no período noturno.

Quanto ao critério do Sisvan, nós tivemos dificuldade de cumprir o calendário proposto de três 
atendimentos à criança; nem sempre as mães conseguem cumprir à risca. E nós temos dificuldade de 
preencher o sistema seguindo passo a passo, porque a página fecha (GF4).

“O fato de as Unidades não terem equipamentos de informática para acesso ao sistema [...] isso 
realmente é um problema, porque o profissional vai fazer isso à noite, quando está cansado” (GF5).

Apesar dos problemas com o sistema, a opinião é de que ele deve ser aperfeiçoado.

“O Sisvan web é excelente [...] Vai ter que funcionar [...] não pode é ficar fora do ar. Tem que 
integrar, cruzar os dados com outros programas como mortalidade infantil [...] é uma possibilidade 
incrível!” (GF5).

Quanto à GS, no município de Corumbá, o responsável pela Rede tem autonomia para o 
trabalho. Além das atividades propostas pela Rede, promove cursos de manejo do AM. “É importante 
a gente fazer as oficinas e também cursos de manejo para as equipes. Assim, quando o agente de 
saúde vai até a casa da mãe que está tendo dificuldade, ele consegue orientar e vê os resultados [...] 
O ego dele fica inflado!” (GF4).
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A coordenação da Rede tem legitimidade e reconhecimento no município, pois é envolvida 
com o aleitamento materno há vários anos e está na coordenação da Rede desde o seu início.

Fomos direcionados para a metodologia da Rede Amamenta de tal forma que ela trouxe para cada um 
de nós, profissionais, a possibilidade de refletirmos sobre a nossa conduta perante o usuário [...] não só 
a gestante ou o bebê, mas todos que buscam o atendimento nas Unidades (GF5).

A relação do coordenador com a alta direção, o administrativo-financeiro e com outros setores 
do poder municipal é boa, embora nem sempre satisfatória do ponto de vista da obtenção de recursos 
financeiros para todas as ações que são planejadas. “Não é sempre que a gente consegue recurso 
financeiro para o que é necessário fazer. Porque há muita coisa a fazer [...]” (GF4).

No município, a Rede tem gerado coesão e participação. Os profissionais são muito 
envolvidos; os médicos, tal como no contexto nacional, apresentam rotatividade maior e nem 
sempre estão atualizados e/ou são participantes ativos com relação à Rede, dependendo de seus 
interesses e características. “A Rede Amamenta já estava implantada na Unidade onde trabalho. 
Como me identifico com crianças e tenho facilidade de conversar com as mães, tenho acompanhado 
o trabalho de forma intensa.” (GF6). “Estou na Unidade desde abril [...] a Rede já estava implantada. 
Então, meu papel é enfatizar os benefícios da amamentação e esclarecer dúvidas com as mães que 
amamentam” (GF6).

Quanto à adesão dos interessados (outras áreas da mesma esfera) à Rede, o município conta 
com a adesão do coordenador da Atenção Básica, que valoriza o trabalho da Rede. Há consonância 
entre os objetivos da Rede e o Projeto de Governo, estando este interessado no credenciamento das 
Unidades junto ao Ministério.

No que tange ao histórico do aleitamento na esfera municipal em Corumbá, toda a mobilização 
em torno da tentativa de credenciamento pela IHAC – que terminou por não acontecer – fez com 
que o grupo interessado no AM providenciasse cursos de manejo e estimulasse a amamentação em 
nível hospitalar. Com o não credenciamento e, depois, com a chegada da Rede, o grupo voltou suas 
atenções para a Atenção Básica.

O envolvimento da coordenação da Rede com os tutores e profissionais é ativo e intenso. 
“Eles estão sempre conversando com a gente, perguntando, cobrando. Não dá para esquecer deles, 
não [...]” (GF6). 

Não foi relatada nenhuma necessidade de interrupção das ações da Rede por motivos 
emergenciais. Foi comentada somente a prioridade com relação à UTI Neonatal, como já 
informado anteriormente.
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PORTO ALEGRE

 No Rio Grande do Sul, verificou-se que em relação ao PG, a Rede Amamenta Brasil não se 
configura em uma prioridade, sendo que a coordenação estadual da Rede sinaliza uma implantação 
ainda incipiente. O estado está financiando parcialmente as oficinas de formação de tutores, esboçando-
se aqui algumas dificuldades em relação à adesão dos municípios no tocante ao fechamento das UBS 
para a realização das oficinas. “O estado está engatinhando com a Rede. Realizamos uma oficina no 
ano passado e temos duas programadas para serem realizadas este ano; elas não aconteceram até o 
momento por problema de agenda.” (GF3). “Temos dificuldade porque não podemos pagar hora-aula 
para professor. O estado está bancando o financiamento das oficinas, mas a nossa dificuldade é fechar 
a UBS para fazer a oficina” (GF3).

Em relação à CG, a coordenação estadual demonstrou amplo conhecimento da realidade 
de seus municípios, apontando dificuldades em relação ao perfil dos tutores e ao monitoramento 
dos indicadores de AM nas UBS, sem indicação, porém, de estratégias para a superação dessas 
dificuldades. Indicou-se também a necessidade de maior articulação entre a Rede Amamenta Brasil e 
a Enpacs (Estratégia Nacional de Promoção da Alimentação Complementar Saudável).

O Sisvan é um complicador, sem dúvida nenhuma: os municípios não têm digitadores ou acesso à 
internet. Outra dificuldade são os requisitos: essa parte da educação é um fator complicador, porque não 
temos pessoal que possua essa visão crítico-reflexiva. Com essas dificuldades, nós temos que realizar as 
oficinas com a cara e a coragem (GF3).

[...]

Quanto ao Sisvan, acho que ou vamos para um lado ou para outro: o Ministério deveria se resolver com 
a CGPAN; tem que começar pelo Ministério: se adotar a ficha para a Rede Amamenta, logo vai junto a 
Enpacs. Não adianta o estado fazer as coisas e o Ministério não ter força para atuar (GF3).

No tocante à GS, o estado demonstrou ter experiência anterior de trabalho com AM na AB, por 
meio da IUBAAM, e ter capacidade para mobilizar os tutores, atores fundamentais para a implantação 
da Rede Amamenta Brasil. “No nosso estado, nós trabalhávamos com a IUBAAM e estava muito 
bem; a Rede Amamenta veio a calhar.” (GF3).“Estamos realizando reuniões mensalmente com as 
tutoras, para manter o vínculo, pois já tivemos desistência: algumas foram atuar em áreas diferentes.” 
(GF3). De forma geral e em comparação a Corumbá, verifica-se que para Porto Alegre o contexto 
estadual apresentou condições menos favoráveis à implantação da Rede Amamenta Brasil.

Em relação ao município de Porto Alegre, no que se refere ao PG, apesar de o AM ser 
colocado como muito importante pelos gestores municipais, na implantação da Rede Amamenta não 
houve forte adesão do município. “Os gestores de Porto Alegre não vestiram essa camisa; ela está 
vestida parcialmente [...]. O que conseguimos avançar é por mérito de cada um, porque os gestores 
não têm contribuído.”(GF8). Foi noticiado pela imprensa que Porto Alegre aderiu à Rede Amamenta, 
mas eu acho que os gestores e a Atenção Básica não aderiram, por falta de sensibilização” (GF8).

Assim, não há direcionalidade no PG quanto à implantação da Rede Amamenta.
A Rede não é uma coisa da própria secretaria municipal de saúde. É personalizada; tem algumas pessoas 
‘empurrando’; aliás, são sempre as mesmas pessoas envolvidas em tudo que se refere ao AM, a quem 
nós chamamos de ‘mil e uma utilidades (GF8).

No município de Porto Alegre, já existia anteriormente à Rede um programa ligado ao 
Aleitamento Materno, denominado “Pra Nenê.” Trata-se de um Programa de Vigilância da Saúde 
das crianças no primeiro ano de vida e está implantado em todos os serviços da rede básica. Seus 
objetivos são: referenciar todos os recém-nascidos aos serviços de saúde da rede básica; monitorar o 
crescimento e desenvolvimento das crianças residentes no município; identificar os recém-nascidos 
de alto risco para dedicar a eles uma atenção especial; conhecer a cobertura de atendimento a crianças 
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no primeiro ano de vida; avaliar o desempenho da rede de serviços no atendimento a crianças no 
primeiro ano de vida. As informações monitoradas (ficha de avaliação) dizem respeito à família (idade 
e escolaridade da mãe, renda, número de filhos que residem com a mãe, óbito de filho menor de 5 
anos e outros), gestação, nascimento e acompanhamento do desenvolvimento (aleitamento, vacinas, 
internações hospitalares, número de consultas realizadas no primeiro ano, malformações congênitas 
e outros). “Nós temos muita prática com o Pra Nenê. A amamentação foi sempre estimulada aqui em 
Porto Alegre” (GF7).

No município, não tem havido forte disponibilização de recursos financeiros para a Rede. 
Houve disponibilização, por parte do município, de recursos para os materiais impressos, na primeira 
Oficina de Formação de Tutores. E depois, na segunda Oficina, em novembro de 2010, foi disponibilizado 
recurso para passagem aérea de instrutor externo e para material impresso (GF7). 

No que diz respeito à CG, verificou-se que a coordenação da Rede é experiente na área de 
amamentação, pois vem trabalhando com o tema há vários anos.

Trabalhamos com Aleitamento Materno aqui em Porto Alegre há muito tempo. Em 2008, quando o 
município participou da pesquisa de aleitamento, foi feito um mapeamento muito bom, que permitiu que 
a gente tivesse um olhar específico sobre cada uma das diferentes regiões. Nós já estávamos focando as 
capacitações nessas regiões. E a Rede veio ao encontro dessa necessidades (GF7).

Quanto ao desenho organizativo da Rede, apresenta ainda fragilidades. Há vários tutores que 
não estão mais envolvidos com a Rede. “Alguns tutores saíram. E as equipes ficam sem suporte. Nós 
vamos fazer brevemente uma nova oficina” (GF7).

Por outro lado, os tutores que permanecem encontraram um formato interessante de se 
manterem unidos e de enfrentarem as dificuldades. “Uma coisa muito positiva do nosso grupo de 
tutores é que a gente consegue se reunir uma vez por mês. Nós pactuamos isso e estamos conseguindo 
[...] Uma anima a outra” (GF8).

No que diz respeito aos microprocessos que regulam a relação entre gerentes e operadores 
da Rede Amamenta no município, um grave problema apontado é o da rotatividade dos 
funcionários. “A rotatividade é muito grande. A pessoa se envolve, aprende e depois sai. A equipe 
fica desestruturada” (GF9).

O uso de tecnologias de gestão tem sido frágil em Porto Alegre, o que é constatado quando há 
referência ao Sisvan. “Porto Alegre está bem atrasado com relação ao Sisvan. Falta gente para digitar 
os dados, falta um esforço maior...” (GF8).

No que diz respeito à GS, percebe-se que a responsável pela Rede tem autonomia para 
exercer seu papel, embora reconheça que depende de vários fatores para que o processo tenha bom 
andamento.

O compromisso de todos é importante. Nós temos que levar em conta o histórico de cada um; todos 
trazem seu histórico [...] Os gestores de Unidades precisam contribuir para o fechamento da Unidade 
[...] a participação dos agentes de saúde é fundamental [...] o apoio da população também é importante 
[...] (GF7).

A coordenação da Rede tem legitimidade e reconhecimento técnico, pois está envolvida nas 
questões do Aleitamento Materno há muitos anos.

A relação do coordenador com os outros níveis do contexto municipal não apresenta grandes 
problemas, mas também não é forte o suficiente para conseguir apoio e verbas. Por outro lado, 
a relação com o contexto hospitalar é muito boa. Vários cursos de capacitação em manejo são 
acordados com o Hospital Fêmina. 
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O Hospital Fêmina é nosso parceiro. Sempre abre cursos para a rede e nós temos aproveitado muito 
esses cursos. E isso é muito importante porque as oficinas da Rede são muito boas, sensibilizam muito a 
equipe, mas não ensina manejo. Os profissionais sentem falta, na prática (GF9). 

A satisfação da coordenação com as demais esferas de gestão é relativa. Como Porto Alegre 
é dividida em gerências de saúde, o desenvolvimento das atividades da Rede fica limitado se a 
gerência de saúde não estiver interessada. “Se a gerência de saúde estiver ok, tudo bem, ela já abre 
uma importante porta para nós” (GF7).

Com os gerentes de Unidade também há insatisfações, pois muitos deles se recusam a fechar 
a Unidade para a oficina. Por outro lado, a coordenação também refere que a mera concordância em 
fechar a unidade não é suficiente para que a oficina dê certo. “O gerente tem que querer, mas ele tem 
que discutir antes com a equipe, para motivá-la” (GF7).

As características da Rede para gerar coesão e participação foram vistas como muito 
positivas pelos grupos focais do município, ressaltando os aspectos positivos da utilização dos 
pressupostos da Educação Crítico-Reflexiva. “As oficinas foram muito boas. O agente de saúde, por 
exemplo, foi trazido com muita força para a atividade de AM, pois a oficina mostrou que eles são 
importantíssimos.” (GF9). “Foi um trabalho muito agradável. A forma de colocar o assunto na oficina 
cativou a todos” (GF9).

O poder da coordenação da Rede para mobilização de recursos para implantação é muito 
pequeno, o que também tem prejudicado o andamento da Rede no município. A adesão da Atenção 
Básica à Rede foi objeto de diferentes considerações nos vários grupos realizados no município. “Eu 
acho que os gestores e a Atenção Básica não aderiram, por falta de sensibilização.” (GF8). “A atual 
coordenação da Atenção Básica tem bastante interesse no AM e também na Rede” (GF7).

Não há consonância entre os objetivos da Rede e o Projeto de Governo, já que no que se 
refere ao AM na Atenção Básica, o Programa Pra Nenê é central, além de ser mais antigo. Quanto 
ao histórico do AM na esfera municipal, há um grupo fortemente ligado ao tema e capacitado para 
as ações. “Faz uns seis anos que o aleitamento tem muita força aqui em Porto Alegre. Temos muitas 
pessoas interessadas e ativas” (GF7).

A relação da coordenação com os demais envolvidos não é única, isto é, difere conforme o grupo 
de envolvidos. Com as gerências de saúde, depende da boa vontade de cada uma. Com os gerentes de 
Unidade, também fica à mercê de sua disposição para contribuir. Já com os tutores, a relação é muito 
boa, intensificada com as reuniões do grupo, que são frequentes. Não houve relato de competição entre 
prioridades, a não ser a relativa ao Pra Nenê, o que já foi analisado em item anterior.
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BRASÍLIA

 Especificamente em relação à Brasília, as considerações sobre o contexto do Distrito Federal 
se sobrepõem àquelas do contexto municipal, pelo fato de ora a coordenação da Rede Amamenta 
Brasil exercer o papel de uma coordenação estadual, ora de coordenação municipal. Assim, as 
categorias do Triângulo de Governo foram analisadas conjuntamente.

 No que diz respeito ao PG, a saúde e a Atenção Básica não parecem ser prioridade para 
o governo. No que tange à amamentação, por exemplo, o foco maior é nos Bancos de Leite, que 
funcionam bem e com os quais os profissionais têm larga experiência.

Nós temos uma trajetória muito boa nos hospitais. O primeiro programa de aleitamento foi criado na 
década de 60. Aqui no DF, quase todas as maternidades são HAC, com exceção de duas maternidades 
mais recentes: uma tem quatro anos e a outra foi inaugurada há menos de dois anos. Então, pode-se dizer 
que houve uma hipertrofia da ação hospitalar (GF3). 

[...]

Quanto aos hospitais, a gente é mais pressionado, porque nenhum diretor de hospital quer que na gestão 
dele o hospital perca o título de HAC. Já a Rede [...] está começando; se o credenciamento não acontecer 
na gestão de um, acontecerá na gestão de outro [...]. A mancha de não certificar é menor do que a de 
perder uma certificação (GF3).

A atuação no processo de descentralização é problemática. Brasília tem 15 Regionais de 
Saúde. Cada Regional tem um coordenador da Saúde da Criança, que é tutor e que coordena a 
rede na Regional. Porém, na prática, muitos coordenadores não se envolvem e não propiciam o 
desenvolvimento da Rede. “Na Regional que está motivada, o coordenador de saúde da criança que 
abraça a causa consegue dar um impulso na Rede. Em uma das Regionais, por exemplo, logo eles 
vão conseguir o credenciamento” (GF3).

Os Bancos de Leite são muito comentados nos grupos focais. No grupo focal dos profissionais, 
os mesmos se referiam constantemente aos Bancos de Leite, que são muito valorizados. O fato de 
os Bancos de Leite terem uma tradição e um papel legitimado na proteção, promoção e apoio ao 
aleitamento materno no contexto local, por vezes parece interferir na busca de maior resolutividade 
da própria Atenção Básica. “Aqui a gente tem apoio muito bom do Banco de Leite; já orientaram a 
gente até para a relactação. Os bancos são muito organizados e funcionam muito bem” (GF12).

A direcionalidade do PG esteve, até o momento da pesquisa, bastante comprometida no 
que diz respeito ao desenvolvimento da Rede. Há, porém, um planejamento para a Rede para os 
próximos quatro anos. Esse planejamento envolve cursos de formação de tutores da Rede, com 
maior enfoque nas regionais que não têm tutores; realização de oficinas nas Unidades Básicas 
de Saúde, Implantação do Sisvan web nas Unidades capacitadas pela Rede, monitoramento das 
ações pactuadas, credenciamento das Unidades, cursos de manejo, produção de material para a 
divulgação da Rede.

Para o período dos próximos quatro anos, queremos formar mais tutores e seguir mais de perto as 
várias exigências para implantar a Rede. Quanto aos tutores, por exemplo, nós, no passado, acabamos 
enviando os medalhões da cidade, envolvidos com amamentação. Só que o problema é que eles já 
estavam envolvidos em tanta coisa, que acabaram deixando de lado a Rede. Agora estamos com uma 
nova estratégia: chamar o pessoal da ponta para ser tutor (GF10).

A direcionalidade deve melhorar nesse período, até por conta da preocupação da realização 
de pesquisa em 2012.
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Em 2012, vai ter outra pesquisa de amamentação. E nós não podemos fazer feio... Lembra aquela 
pesquisa que foi feita em 2008? Em 2012, ela vai ser feita novamente; nós precisamos avançar; para 
isso, precisamos ter os dados coletados corretamente, para ver o quanto evoluímos ou não (GF10).

Quanto aos recursos financeiros disponíveis, a dificuldade apontada diz respeito à utilização 
dos recursos.

Um ponto de dificuldade que temos aqui é sobre a utilização de recursos. É muita burocracia: montar 
processos, passar nas instâncias. Se não concluir a tempo, a gente tem os recursos, mas não consegue 
gastar (GF10).

No que diz respeito à CG, a coordenação geral da Rede do DF tem vasta experiência em 
aleitamento materno. As dificuldades próprias da estrutura do DF, composto pelas regionais, faz com 
que as Unidades fiquem muito distantes da experiência da coordenação. “Fica muito difícil para o 
nível central supervisionar.” (GF10). “Cada regional nossa tem um gestor de saúde, que seria um 
secretário de saúde local; então, a gente depende do interesse dele pelo tema” (GF10).

O desenho organizativo não favorece a comunicação entre a coordenação da Rede e os 
gerentes de Unidade Básica. “O DF é uma unidade da federação; somos um único município, mas 
com diferenças muito grandes.” (GF10). “Os gerentes de unidade básica são subordinados diretos 
ao diretor do hospital. Os gerentes de Centros de Saúde estão subordinados às gerências regionais 
de saúde. Tem o agravante de ser um cargo essencialmente político.” (GF11). “Nos centros de saúde 
tradicionais, a gerência tem uma postura mais difícil para trabalhar a Rede. Os PSF não apresentam 
essas características” (GF11).

No que diz respeito aos microprocessos reguladores da relação entre gerentes e operadores, 
a rotatividade de gerentes de unidade e de profissionais é um entrave sério para uma ação que requer 
continuidade, como é o caso da Rede Amamenta.

O cargo de gerente é essencialmente político, com muita rotatividade. Muitas vezes, mesmo o gerente 
querendo fazer algo interessante, ele não consegue, porque essa rotatividade faz com que haja um baixo 
reconhecimento do mesmo por parte dos profissionais (GF11).

“Tem unidade que ficou sem gerente. Aí, assumiu alguém que não tinha nada a ver com a Saúde. 
Depois, entrou outra pessoa, que ficou três meses. Agora estou eu, há três meses também” (GF10).

Alguns gerentes atuam de forma, mais ou menos autônoma e, muitas vezes, são pouco sensíveis às 
questões do AM. Nesses casos, as responsabilidades acabam ficando com os tutores e, às vezes, fica uma 
tarefa difícil, porque elas deveriam ser divididas entre o gerente e o tutor (GF10).

Quanto ao uso de tecnologias de gestão, o Sisvan é o principal problema apontado.
Não tem gente para digitar... o sistema é muito lento, muito pesado... Teve gente que colocou estudantes 
só para digitar os dados do Sisvan e mesmo com a dedicação específica deles, tiveram dificuldade e só 
conseguiram alimentar o sistema levando os dados para casa e colocando no final de semana (GF11).

[...]

Além desses problemas, enfrentamos dificuldades como falta de equipamento, mau uso dos 
computadores, com acesso a e-mails que acabam infectando o equipamento com vírus; apesar de já 
termos alguns bloqueios, isso ainda acontece (GF11).

No que diz respeito à GS, a coordenação da Rede tem autonomia relativa, limitada pelo 
desenho organizativo.

Mesmo com as dificuldades com as regionais, estamos enviando banners sobre amamentação para todas 
as Unidades [...]. O tutor fica ligado ao coordenador regional; então, o contato com os tutores tem esse 
intermediário, que às vezes facilita e às vezes dificulta muito (GF10).
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A experiência em aleitamento materno e a história da coordenação no município dão 
legitimidade à coordenação da Rede. 

A relação do coordenador com a alta direção, com administrativo-financeiro fica 
comprometida por causa da instabilidade política no DF, que tem reflexos em todos os contextos. 
Quanto às características em gerar coesão e participação, a Rede é bem avaliada pelos participantes 
dos grupos. “Antes a gente tinha mais era informação. Agora tem a atitude [...]. Esse conceito de todos 
participarem da equipe não existia. A metodologia ajuda muito no sentido de todos participarem e 
não ficarem considerando ‘uma tarefa a mais’.” (GF12).

“Nos locais em que trabalham pessoas de várias gerações, o desencontro de informações é 
grande. Então, a Rede ajuda a uniformizar.”

Eu, como profissional, achei que a oficina foi de grande proveito. O vigilante, por exemplo, aprendeu 
que pode acolher a mãe na hora do almoço, antes de os profissionais da tarde chegarem. Então, acabou 
aquele negócio de que só o obstetra e o pediatra é que têm a ver com amamentação (GF12).

O poder para mobilização de recursos para implantação da Rede é relativo.
Nós não temos autonomia financeira. Então, temos que motivar os profissionais com metas a serem 
alcançadas para conquistar um título diferenciado dentro da secretaria, o que é muito difícil, porque 
muitos gerentes perguntam: quanto eu vou ganhar com isso? (GF10).

A Rede fez uma boa parceria com a Nutrição. “Eles chamaram a gente para ir para a Enpacs. 
A maioria dos tutores que foram para a Enpacs já eram da Rede” (GF10).

Não há consonância entre os objetivos da Rede e o Projeto de Governo, já que o próprio 
governo apresentou um período de bastante instabilidade na gestão. “Tivemos três governadores, seis 
secretários da saúde, três ou quatro diretores de Atenção Básica” (GF10).

No nível da Secretaria de Saúde, falta a institucionalização do papel de tutor. “É assim: quem 
vai ser chamado para ser tutor? Ah! Fulana e fulana. Que são sempre as mesmas. E o trabalho da 
Rede demanda tempo. A Secretaria não me dá ao menos duas horas para eu fazer isso” (GF11).

Quanto à história do AM no DF, ela é forte e intensa, especialmente no que diz respeito 
ao nível hospitalar.

Aqui no DF, nós sempre batalhamos pelo aleitamento materno, tanto que quase todas as maternidades 
são HAC. Além disso, na década de 90, mais ou menos em 1996, – foi feito o primeiro curso-piloto 
da IUBAAM; é interessante que foi feito aqui no Distrito Federal, mas aqui a IUBAAM não foi pra 
frente (GF10).

A relação da coordenação da Rede com os demais envolvidos é muito frágil, se considerarmos 
os envolvidos como sendo os tutores, os gerentes de Unidade e os profissionais, sendo o desenho 
organizativo de Brasília um dos fatores responsáveis por essa situação. 

Não houve relato de competição entre prioridades, a não ser as já citadas, relativas aos 
Bancos de Leite.  
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RESULTADOS PROXIMAIS

O terceiro objetivo do projeto era identificar resultados proximais da implantação da Rede 
Amamenta Brasil, relacionados à atenção ao binômio mãe-bebê e sua rede social de apoio. Para tal, 
solicitou-se a todas as UBS a disponibilização do “Apêndice C” do Caderno do Tutor (Formulário 
de caracterização da Unidade e atividades desenvolvidas na área de Saúde da Mulher e da Criança), 
preenchido antes da oficina e próximo à visita da equipe do projeto.

Vale destacar que, embora vários contatos tenham sido feitos com as UBS no sentido de 
obter essas informações, somente no município de Corumbá, nove das dez  Unidades participantes 
do estudo disponibilizaram esse instrumento preenchido antes e após a oficina da Rede Amamenta, 
de modo a possibilitar as análises comparativas propostas.

Dessa forma, a análise dos resultados decorrentes da implantação da Rede só foi possível 
no município de Corumbá. As questões consideradas na análise do “antes e depois” do processo de 
implantação da Rede são apresentadas a seguir:

1. Orientações sobre AM no pré- natal;
2. Orientações no pré natal de risco mesmo a gestante sendo referenciada;
3. Grupo de Gestante;
4. Garantia de consulta para problema na AM;
5. Grupo de apoio a AM na UBS ou comunidade;
6. Presença de fluxograma;
7. Presença de referenciamento para problemas na AM;
8. Dificuldades no atendimento da dupla mãe-bebê com problemas na AM; 
9. Dificuldades em geral;
10. Recursos materiais.

O Quadro 7 apresenta a análise das questões, retratando a situação da UBS antes e após a 
oficina da Rede Amamenta. A seguinte legenda foi utilizada para a apresentação dos resultados: 
questões em VERDE CLARO representam as ações desenvovidas antes da Oficina; questões em 
VERDE ESCURO representam ações desenvolvidas após a realização da Oficina da Rede, em 
AMARELO representam as ações parcialmente desenvolvidas; e as questões em VERMELHO 
representam as ações que não foram desenvolvidas.
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Quadro 7 – Análise das ações desenvolvidas nas UBS antes e após a Oficina da Rede Amamenta. 
Projeto “Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil”, 2010

5) Garantia de
atendimento para as

mães com problemas na AM

Análise do “antes e depois” das UBS, verificou-se que várias UBS já desenvolviam ações 
de apoio ao AM, antes mesmo da realização da Oficina da Rede Amamenta Brasil. Porém, após 
o processo de implantação da Rede, várias ações passaram a ser implementadas, especialmente a 
realização de grupos de gestantes, de grupos de apoio ao AM, orientações às gestantes de risco e a 
elaboração do fluxograma de atendimento à dupla mãe-bebê em AM.

Em relação à elaboração do fluxograma de atendimento, entende-se que no processo de 
implantação da Rede esse pode ser um importante instrumento para a melhoria da qualidade da 
atenção em AM, tendo em vista que o MS sugere que o mesmo contemple a garantia do atendimento 
à demanda programada e espontânea da dupla mãe-bebê em AM, além da utilização de um protocolo 
de manejo clínico de AM pela equipe e a definição de referência em outros níveis de atenção, para 
garantir a resolubilidade e integralidade da atenção. 

Tendo em vista que uma das características da Rede Amamenta Brasil é a possibilidade de 
cada UBS definir quais ações de incentivo à amamentação serão desenvolvidas, especial atenção 
deve ser dada pelos tutores aos planos de ação elaborados, no sentido de que contemplem ações cujas 
evidências científicas apontem para um potencial impacto sobre o AM. Nesse sentido, vale destacar 
que na análise das nove UBS após a implantação da Rede, todas estavam desenvolvendo apoio ao AM 
através de grupos de gestantes e grupos de apoio ao AM. A importância dessa observação repousa no 
fato de que, em recente revisão sistemática sobre a efetividade de intervenções na Atenção Primária 
para a promoção do AM, verificou-se que as intervenções com ambos os componentes (pré-natal e 
pós-natal) foram mais efetivas no aumento da amamentação a médio e longo prazos, ao passo que 
as intervenções pré-natais ou pós-natal por si só não tiveram o impacto esperado (CHUNG , 2008).

Fonte: Autoria própria.
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DISCUSSÃO

Inicialmente é importante apontar possíveis limitações desse estudo, decorrentes dos prazos 
delimitados para a realização do mesmo. Cabe esclarecer que essa pesquisa foi realizada por 
solicitação da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno do MS, tendo por finalidade 
contribuir para a implementação da Rede Amamenta Brasil. Dessa forma, a execução do projeto foi 
planejada dentro dos prazos propostos pelo MS, com duração de 12 meses. 

Tendo em vista a diversidade de desenhos de implantação da Rede Amamenta Brasil nos níveis 
estadual e municipal, certamente a inclusão de mais municípios-caso possibilitaria a compreensão 
de outras realidades e contextos. Além disso, não foi possível incluir todas as Unidades Básicas dos 
municípios selecionados e o grau de implantação da Rede no nível municipal foi obtido a partir de 
uma amostra das UBS envolvidas na implantação da Rede. Cabe também lembrar que o estudo não 
se propôs a analisar de forma detalhada o contexto no nível das UBS e as influências dos diferentes 
processos de trabalho das equipes sobre o grau de implantação da Rede.

Em que pesem as restrições sinalizadas acima, a análise da implantação da Rede Amamenta 
Brasil, tal como foi desenhada, possibilitou a compreensão de importantes processos relacionados 
aos três níveis de gestão da estratégia (federal, estadual e municipal). Além disso, a inclusão de 
Corumbá, Porto Alegre e Brasília permitiu o estudo de diferentes contextos e graus de implantação 
da estratégia, possibilitando a identificação de uma série de fatores facilitadores e restritivos da 
implantação da Rede. Por fim, a escolha intencional das Unidades Básicas envolvidas na primeira 
oficina de formação de tutores possibilitou a inclusão, nos dois municípios e em Brasília, de Unidades 
com mais tempo no processo de implantação da Rede e maior possibilidade de cumprimentos dos 
critérios de certificação. 

O estudo sobre o grau de implantação revelou aspectos importantes no desenho da implantação 
da Rede no nível das UBS. Ficou evidente que a avaliação da UBS, levando em consideração os 
quatro critérios de certificação, sem detalhamento dos itens relacionados ao fluxograma, ocultou 
importantes dificuldades encontradas pelas UBS no tocante à utilização de um protocolo de manejo 
do aleitamento materno pelas equipes e à definição de referências em outros níveis de atenção, para 
encaminhamento de casos mais complexos. Tendo em vista que esses itens podem ter reflexo direto 
na qualidade da atenção ao binômio mãe-bebê em aleitamento materno, sugere-se sua inclusão 
na avaliação das UBS para certificação. A utilização do escore, elaborado a partir da triangulação 
das informações de gerentes, profissionais e mães, possibilitou uma classificação das UBS e dos 
municípios quanto ao grau de implantação da Rede, que poderá ser utilizada em avaliações futuras.

A análise do contexto buscou identificar fatores facilitadores e restritivos à implantação da 
Rede e associar, tanto quanto possível, a existência desses fatores aos diferentes graus de implantação 
identificados nos municípios.

Inicialmente, é importante destacar que o contexto federal influenciou de forma homogênea 
a implantação da Rede nos estados e municípios. A estratégia de implantação do MS não utilizou 
nenhum critério de priorização: tutores foram formados em todos os estados para darem continuidade 
à implantação da Rede em municípios de sua abrangência. Analisando as categorias do Triângulo de 
Governo, propostas por Matus (1997), de forma geral, foram identificados mais aspectos positivos do 
que negativos no contexto federal. Em relação ao Projeto de Governo (PG), pode-se dizer que houve 
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apoio ao desenvolvimento da proposta, que a mesma foi institucionalizada por meio de uma Portaria do 
governo federal e que os recursos financeiros foram suficientes, sob o ponto de vista da gestora federal, 
para a execução do plano de implantação da Rede. Chamam a atenção, na Capacidade de Governo 
(CG), que os problemas em relação a recursos humanos foram contornados através da vinculação de 
técnicos bolsistas e que propostas para superar as dificuldades em relação ao monitoramento dessa 
ação já estavam sendo encaminhadas por intermédio da elaboração de um aplicativo informatizado. 
A maior fragilidade no contexto federal localiza-se, portanto, na Governabilidade do Sistema (GS): 
percebe-se a necessidade de maior articulação entre a Área Técnica de Saúde da Criança com outras 
áreas do MS, como a Saúde da Mulher e Nutrição, cujas ações podem ter interface com a Rede 
Amamenta Brasil; além disso, maior proximidade com instâncias de pactuação do SUS, como Conass 
e Conasems poderiam fortalecer a implantação da Rede nas três esferas de governo. 

Embora, de uma forma geral, os representantes dos estados tenham explicitado boa 
receptividade em relação à proposta da Rede Amamenta, seus depoimentos foram muito esclarecedores 
quanto às dificuldades enfrentadas no processo de implantação da proposta. Chamam a atenção, no 
PG, a baixa priorização da Rede nos planos estaduais, as dificuldades no processo de discussão com 
regionais de saúde e municípios, a concorrência exercida por outros projetos e programas de governo 
e a ausência de recursos financeiros para viabilizar a implantação da Rede Amamenta Brasil. Quanto 
à CG, identificou-se situação bastante heterogênea entre os estados no tocante à capacidade técnica 
das equipes para a definição dos desenhos organizativos, condução dos microprocessos e utilização 
de tecnologias de gestão. Variações quanto à autonomia dos responsáveis pela Rede, tipo de relação 
com superiores, poder de mobilização de recursos financeiros e história anterior em AM, indicadores 
da GS, podem também ajudar a explicar o porquê das diferenças entre os estados, já apontadas pelo 
MS, no processo de implantação da Rede Amamenta Brasil.

No contexto municipal, foi possível identificar vários elementos que facilitaram/dificultaram 
a implantação da Rede Amamenta Brasil, relacionados às três categorias de análise do Triângulo 
de Governo de Matus. É importante pontuar que, em relação à possível influência dos estados na 
implantação da Rede nos municípios-caso, o município de Corumbá foi o que maior benefício teve 
em função do apoio da Coordenação Estadual de Rede.

Em relação ao PG, chama a atenção em Corumbá, município que alcançou maior grau 
de implantação da Rede: o apoio da gestão municipal, inclusive com alocação de recursos para a 
viabilização das oficinas e de cursos de manejo da amamentação e a direcionalidade do programa, 
em parte proporcionada pela ausência de outras estratégias de promoção do AM no município, o que 
fez com que a Rede Amamenta Brasil pudesse articular os vários atores mobilizados para o trabalho 
com aleitamento materno, tornando-se, assim, uma ação estratégica para o município. Por outro lado, 
em Porto Alegre e Brasília o apoio da gestão foi claramente menor, além de outras políticas de certa 
forma “competirem” com a Rede Amamenta (o Programa Pra Nenê, em Porto Alegre; e a IHAC e 
BLH, em Brasília), desviando o foco de atenção e a energia dos atores envolvidos no processo.

Em relação à CG, merece destaque o importante papel que desempenha a coordenação técnica 
da Rede no nível municipal. Embora os coordenadores dos três municípios tivessem ampla experiência 
em aleitamento materno e estivessem mobilizados para a implantação da Rede, as possibilidades 
e formas de atuação dos mesmos variaram em função das diferentes características dos contextos 
em que inseriam. Assim, no caso de Corumbá, para além do empenho da coordenação municipal, 
o fato de ser um município pequeno possibilitou um contato muito próximo do coordenador com 
todas as UBS. No caso de Porto Alegre e Brasília, cidades maiores e com sistemas de saúde mais 
complexos em sua organização, os coordenadores dependiam da adesão e atuação de outros atores 
(diretores de distritos ou regionais), o que foi um fator que dificultou o processo. Em relação às 
tecnologias de gestão, apesar dos problemas intrínsecos ao sistema de informação proposto para o 
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monitoramento dos indicadores de amamentação, a grande mobilização da equipe de Corumbá e o 
fato de terem um universo menor de Unidades Básicas possibilitou, por exemplo, a resolução do 
problema com a alimentação do Sisvan web, que não foi contornado em Poro Alegre e em Brasília. 
Outro fator negativo apontado por Porto Alegre e Brasília foi a rotatividade de profissionais, aspecto 
não enfatizado em Corumbá, que aparentemente tem maior estabilidade do quadro de profissionais.

Quanto à GS, destaca-se o papel da relação da coordenação da Rede com todos os envolvidos 
no processo de implantação da Rede: alta direção, o administrativo-financeiro, outros setores do 
poder municipal, coordenadores regionais/distritais, gerentes e tutores. Em Corumbá, essa relação é 
muito boa, o coordenador demonstrou ter autonomia e legitimidade. Em Porto Alegre e Brasília, as 
relações dos coordenadores parecem ser mais frágeis e a autonomia menor, em função do desenho 
mais complexo da organização do sistema local de saúde, embora ambos tenham legitimidade pelo 
trabalho consolidado desenvolvido em aleitamento materno.

Por fim, dois aspectos merecem ser destacados em relação à análise do contexto. Na 
experiência de Brasília e dos dois municípios, o tutor, figura central para a implantação e alcance 
dos objetivos da Rede, tem uma atuação intimamente ligada à coordenação municipal, que deve 
identificar os profissionais com o perfil adequado, garantir as condições para o desempenho de suas 
funções e manter o grupo mobilizado e atuante. As boas experiências relatadas em relação à tutoria 
não estavam relacionadas a uma motivação ou atuação isolada do tutor, mas sim articulada a um 
projeto institucional. O segundo aspecto diz respeito à preparação dos profissionais para o manejo do 
aleitamento materno, ponto que foi mais destacado no desenho de implantação da Rede em Corumbá. 
Nesse município, onde se verificou maior grau de implantação da Rede, o fato da equipe de saúde 
estar preparada para resolver os problemas de amamentação foi bastante enfatizado, o que remete à 
importância da capacitação dos profissionais de saúde nesse processo.

A análise dos resultados proximais, realizada somente para o município de Corumbá, 
mostrou que todas as UBS implementaram ações com potencial impacto sobre a prevalência do AM, 
demonstrado por evidências científicas. 
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RECOMENDAÇÕES

 Com base nos principais achados desse estudo, seguem algumas recomendações:

 Quanto aos critérios de certificação das UBS:
• Inclusão dos itens “existência de protocolo de manejo clínico” e “definição de referência para 

demais níveis de atenção, quando necessário” na avaliação dos critérios para certificação das UBS.
Quanto ao nível federal:
• Maior articulação entre as várias áreas do MS que possuem interface com a Rede 

Amamenta Brasil;
• Maior articulação entre a Rede Amamenta Brasil e a Enpacs;
• Maior articulação entre a Área Técnica de Saúde da Criança e as instâncias de pactuação 

do SUS, no sentido de fortalecer o compromisso de implantação da Rede Amamenta Brasil nas três 
esferas de governo;

• Encaminhamento de estratégias para definição e pactuação das atribuições das três esferas 
de governo no tocante ao financiamento da implantação da Rede Amamenta Brasil;

• Apoio aos Estados e municípios para a realização de capacitações em AM no contexto da 
Educação Permanente;

Quanto ao nível estadual:
• Priorização da Rede Amamenta Brasil nos planos estaduais de saúde, a fim de garantir apoio 

político e financeiro para a sua implantação;
• Fortalecimento da Coordenação Estadual da Rede Amamenta Brasil;
• Definição de desenhos de implantação da Rede adequados aos diferentes  

contextos organizacionais;
Quanto ao nível municipal:
• Priorização da Rede Amamenta Brasil nos planos municipais de saúde, a fim de garantir 

apoio político e financeiro para a sua implantação;
• Fortalecimento da Coordenação Municipal da Rede Amamenta Brasil;
• Definição de desenhos de implantação da Rede adequados aos diferentes  

contextos organizacionais;
• Fortalecimento do papel dos tutores no contexto de implantação da Rede enquanto uma 

prioridade da política municipal de saúde;
• Incentivo à capacitação das equipes de saúde no processo de implantação da Rede; 
• Apoio às equipes de saúde para a inclusão, nos planos de ação, de intervenções efetivas para 

o aumento da prevalência do AM, demonstradas por evidências científicas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este estudo foi desenvolvido por solicitação do MS com o objetivo de identificar fatores 
facilitadores e restritivos da implantação da Rede Amamenta Brasil. 

 É interessante observar que os procedimentos utilizados durante a pesquisa, como os grupos 
focais e visitas às UBS, de certa forma mobilizaram as coordenações estaduais, municipais e as equipes 
municipais para a implantação da Rede. Podemos citar como exemplo de que um desdobramento 
dos grupos focais realizados com as coordenações estaduais foi a proposta de criação de meios 
de comunicação entre os tutores de cada estado, através de e-mails, lista de discussão, o que já foi 
viabilizado pelo MS. No grupo focal realizado no nível federal, também foi feito um comentário 
sobre a importância de um mediador grupal, com o objetivo de estabelecer conversas entre as várias 
áreas do Ministério, como a que se desenvolveu no próprio grupo focal. Nos grupos realizados com 
os tutores e com os profissionais, também houve a manifestação de satisfação dos componentes dos 
grupos, pelo fato de terem sido ouvidos e de terem podido dar contribuições a partir de sua prática. 

 A conclusão desta pesquisa se dá em um momento de transição da Coordenação da Área 
Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno/MS, em que certamente as estratégias de 
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno estão sendo avaliadas sob a ótica das prioridades 
da nova gestão federal. 

 Tendo em vista o grande potencial da Rede Amamenta Brasil para a mudança nos processos 
de trabalho das equipes da Atenção Básica e qualificação da atenção à dupla mãe-bebê em aleitamento 
materno, esperamos que os resultados dessa pesquisa possam auxiliar os gestores dos três níveis de 
governo, para o aprimoramento do desenho de implantação dessa estratégia.
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ANEXO A – ENTREVISTA COM GERENTES DE UBS

Município_____________________________ UBS______________________________________

Nome___________________________________________________________________________

Há quanto tempo é gerente da UBS?___________________________________________________

A) PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS

1) Houve participação de no mínimo 80% dos funcionários/equipe na Oficina, com pelo menos um 
profissional de cada categoria funcional, incluindo administrativos e terceirizados?

1.  SIM  2. NÃO  

• Solicite a lista de presença para checagem

2)  Houve dificuldades para o envolvimento dos profissionais nas oficinas?

1.  SIM  2.  NÃO (passe para a Q. 4)

3) Quais dificuldades?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

B) MONITORAMENTO DOS INDICADORES (SISVAN WEB)

4) A UBS está realizando o monitoramento dos indicadores de AM, por no mínimo três meses 
consecutivos?

1.  SIM  2.  NÃO

5) Como está sendo o processo e quais as dificuldades para o monitoramento?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

• Solicite os relatórios do monitoramento (Sisvan web ou outros) 

C) FLUXOGRAMA

6) Vocês construíram um fluxograma de atendimento à mulher e à criança com vistas ao aleitamento 
materno?

1.  SIM            2.  NÃO (passe para Q. 10)
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7) Que profissionais participaram do processo de construção do fluxograma?

1. Médicos  2. Enfermeiros 3. Auxiliares de Enfermagem   
4. Agentes comunitários de saúde  5. Outros________________________________

8) Na sua opinião, a construção do fluxograma contribuiu para a organização do atendimento à dupla 
mãe-bebê? 

1.  SIM  2.  NÃO

9) Por quê?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

10) A UBS garante acesso ao atendimento sob demanda espontânea da dupla mãe-bebê em 
amamentação, com prioridade no atendimento?

1.  SIM  2.  NÃO (Passe para Q. 12)

11) Como?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

12) Por quê?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

13) A UBS garante acesso ao atendimento sob demanda programada da mulher que amamenta?

1. SIM   2.  NÃO (passe para Q. 15)

14) Como se dá esse atendimento

1. Atendimentos individuais  2.  Coletivos  3.  Visitas domiciliares

15) Por quê?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

16) Que profissionais são responsáveis por esse atendimento?

1. Médicos  2. Enfermeiros  3. Auxiliares de Enfermagem

4. Agentes comunitários de saúde 5. Outros_____________________________________

17) Há um fluxo de referência para demais níveis de atenção quando necessário? 

1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q.16)

18) Quais são esses locais?

1. Ambulatório de especialidades 2. Maternidade 3. Berçário   
4. Banco de leite humano 

19) A UBS adotou um protocolo para a abordagem dos problemas de manejo mais frequentes em 
aleitamento?

1.  SIM  2.  NÃO



61

20) Como foi este processo?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
• Solicite o protocolo

21) Além da oficina, a UBS realizou capacitações para os profissionais 

1.  SIM          2.  NÃO

22) Como foi esse processo?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

D) PLANO DE AÇÃO

23) Que profissionais participaram do processo de elaboração do Plano de Ação?

 Médicos   Enfermeiros   Auxiliares de Enfermagem

 Agentes comunitários de saúde  Outros_______________________________________

24) Alguma ação proposta no plano de ação foi implantada?

1.  SIM  2.  NÃO (Passe para Q. 26)

25) Qual(is) ações foram implantadas?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

26) Como foi definida qual ação seria implantada?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

27) Por quê?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

• Solicite o plano de ação 

28) Que sugestões vocês teriam para a melhoria da Rede, no que diz respeito a fortalecimento, 
adesão, impacto? (Obs.: o que vocês mudariam?)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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Lista de documentos solicitados à UBS
* Por gentileza, providenciar cópia destes documentos.

• Lista de Presença das Oficinas 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
• Cópia do Fluxograma
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
• Plano de Ação
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
• Relatórios Sisvan Web
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
Programa de Curso de Manejo 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________     
• Protocolo de Manejo em Aleitamento
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________    
• pêndice C de antes e após a Oficina
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Obs.: Encaminhar solicitação da lista de documentos para as UBS (Lista de presença 
das oficinas, relatórios do Sisvan web, programa de curso de manejo ou protocolo de manejo em 
aleitamento e o Apêndice C de antes e após a oficina), Plano de Ação.
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ANEXO B – ENTREVISTA COM PROFISSIONAL DA  EQUIPE DE SAÚDE

Município_____________________________ UBS______________________________________

Nome___________________________________________________________________________

Há quanto tempo é gerente da UBS?___________________________________________________

Parte I
Sobre o atendimento à dupla mãe-bebê em aleitamento materno

1) Após a oficina da Rede Amamenta, vocês construíram um fluxograma  de atendimento à mulher e 
à criança com vistas ao aleitamento materno?

1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q. 4)

2) Que profissionais participaram do processo de construção do fluxograma?

6.  Médicos  7.  Enfermeiros  8.  Auxiliares de Enfermagem

9.  Agentes comunitários de saúde 10.  Outros____________________________________

3) Na sua opinião, a construção do fluxograma contribuiu para a organização do atendimento à dupla 
mãe-bebê? 

1.  SIM  2.  NÃO

4) Por quê?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

5) A UBS garante acesso ao atendimento sob demanda espontânea da dupla mãe-bebê em 
amamentação, com prioridade no atendimento?

1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q. 7)

6) Como? (passe para Q8) 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

7) Por quê?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

8) A UBS garante acesso ao atendimento sob demanda programada da mulher que amamenta?

1.  SIM (passe para Q.10)  2.  NÃO 



64

9) Por quê? (passe para Q. 12)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

10) Como se dá esse atendimento?

1.  Atendimentos individuais  2.  Coletivos  3.  Visitas domiciliares

11) Que profissionais são responsáveis por esse atendimento?

1. Médicos  2. Enfermeiros  3. Auxiliares de Enfermagem

4. Agentes comunitários de saúde  5. Outros_______________________________

12) Há um fluxo de referência para demais níveis de atenção quando necessário? 

1.  SIM (passe para Q.14)  2.  NÃO  

13) Por quê? (passe para Q. 15)

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

14) Quais são esses locais?

1.  Ambulatório de especialidade  2.  Banco de Leite  3.  Berçário

4.  Maternidade  5.  Outros ___________________________________________

15) A UBS adotou um protocolo para a abordagem dos problemas de manejo mais frequentes em 
aleitamento?

1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q. 17)  

16) Como foi esse processo?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
• Solicite o protocolo

17) Além da oficina, a UBS realizou capacitações para os profissionais? 

1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q.19)

18) Como foi o processo?(conteúdo, carga horária, porcentagem ou equipe capacitada).

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

19) Por quê?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

Parte II
Sobre o manejo clínico 

20) Você participou de algum curso de aleitamento materno? 

1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q. 22)
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21) Que tipo de curso?

1.  Manejo Clínico   • Carga horária________________ h

2.  Aconselhamento   • Carga horária________________ h

3. Outros ________________  • Carga horária________________ h

22) Os profissionais de saúde dessa Unidade conversam com gestantes sobre aleitamento materno 
durante o pré-natal?

1.  SIM (passe para Q.24)  2.  NÃO 

23) Por quê?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

24) Quais orientações são dadas às gestantes em relação ao seu preparo para a amamentação?

1.  Importância da amamentação exclusiva

2. Importância do aleitamento materno para a mãe

3. Importância do contato pele a pele imediatamente após o parto  

4.  Importância do bom posicionamento e pega correta

5.  Alimentação guiada pelo bebê/livre demanda

6.  Saber reconhecer quando o bebê está recebendo leite suficiente

7.  Importância do alojamento conjunto

8.  Problemas com uso de bicos e chupetas

9.  Importância da ordenha da mama

10.  Duração do aleitamento materno exclusivo

11.  Importância dos alimentos complementares após o 6º mês

12.  Riscos da alimentação artificial

13.  Outros___________________________________________

25) Os profissionais de saúde dessa Unidade observam os bebês mamando durante o atendimento?

1.  SIM (passe para Q. 27)  2.  NÃO 

26) Por quê?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

27) Como e com que frequência a mamada é observada ?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

28) Os profissionais de saúde dessa Unidade fazem orientações específicas para as mães com relação 
à amamentação?

1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q. 30 )
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29) Quais?

1  Importância da amamentação exclusiva

2. Importância do aleitamento materno para a mãe 

3  Importância do bom posicionamento e pega correta

4.  Alimentação guiada pelo bebê/Livre demanda

5.  Saber reconhecer quando o bebê está recebendo leite suficiente

6.  Problemas com uso de bicos e chupetas

7.  Importância da ordenha da mama

8.  Duração do aleitamento materno exclusivo

9.  Importância dos alimentos complementares após o 6º mês

10.  Riscos da alimentação artificial

11.Outros______________________________________________________________________

30) Como você orienta as mães sobre o posicionamento? (Não ler as alternativas)

1. A mãe deve estar confortável

2. O bebê deve ser mantido próximo, olhando para o seio

3. A cabeça e o corpo do bebê devem formar uma linha reta

4. A cabeça e os ombros do bebê devem estar apoiados (assim como as nádegas, no caso de 
recém-nascidos)

5. Outros

31) E a “pega” da mama”?

1. A boca do bebê deve estar bem aberta, com o lábio inferior projetado para fora; o queixo tocando o seio

2. A aréola deve estar mais visível acima do que abaixo da boca do bebê

3. As bochechas devem estar cheias, com sons de sucção lenta e profunda e do bebê engolindo o leite

4. Outros

32) Como você orienta a extração do leite?

1. Estimular o fluxo de leite (por meio de relaxamento, massagem, manter-se aquecida, pensar no 
bebê etc.)

2. Encontrar (sentir) os ductos lactíferos

3. Massagear o seio sobre os ductos lactíferos

4. Repetir o massagear em todas as áreas do seio

5. outros

33) Que sugestões vocês teriam para a melhoria da Rede, no que diz respeito a fortalecimento, 
adesão, impacto?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________



67

ANEXO C – ENTREVISTA COM AS MÃES

Município_________________________________ UBS__________________________________

Parte I
Dados sobre amamentação

1) Que idade tem o seu bebê?

1.  < 6 meses  2.  6 meses ou mais

2) Você está amamentando seu bebê?

1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q. 4)

3) Está oferecendo outros alimentos ou líquidos:

1.   Água  2.  Chá 3.  Suco 4.   Outro leite

5.  Papa/comida de sal   6.  outros

4) Por que não está amamentando? 

1.  Leite secou/pouco leite  2.  O bebê não quis mais mamar

3.  Volta ao trabalho   4.  Outros _____________________________________

Parte II
Sobre o pré-natal

5) Você fez o pré-natal nessa UBS?

 1.  SIM   2.  NÃO (passe para Q. 9)

6) Conversaram com você sobre amamentação durante o pré-natal?

1.  SIM   2.  NÃO (se Não, passe para Q..9)

7) Em que momentos você conversou sobre amamentação?

1. Em grupos   2. Durante as consultas   

3. Em visitas domiciliares  4. Outros______________________________________

8) Quais orientações foram dadas sobre amamentação no pré-natal nessa UBS? 

1.  Importância da amamentação exclusiva

2.  Importância do aleitamento materno para a mãe

3.  Importância do contato pele a pele imediatamente após o parto  
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4.  Importância do bom posicionamento e pega correta

5.  Alimentação guiada pelo bebê

6.  Saber reconhecer quando o bebê está recebendo leite suficiente

7.  Importância do alojamento conjunto

8.  Problemas com uso de bicos e chupetas

9.  Importância da ordenha da mama

10.  Duração do Aleitamento materno exclusivo

11.  Importância dos alimentos complementares após o 6º mês

12.  Riscos da alimentação artificial

Parte III
Sobre o acompanhamento da mãe e do bebê

9) Após o nascimento do bebê, quando você teve a primeira consulta nesta UBS?
1.  Na primeira semana (passe para Q. 11)   2.  No primeiro mês 
3.  Depois de um mês 
10) Por que não veio antes à UBS?
1.  Não precisou  2.  Não foi marcada consulta
3.  Não conseguiu marcar 4.  Outros____________________________________________
11) Recebeu alguma visita da equipe da UBS em sua casa?
1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q. 12)
12) Quando recebeu a visita em sua casa?
1.  Na primeira semana 2.  No primeiro mês  3.   Depois de um mês
13) A UBS agenda consultas para você e o bebê?
1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q. 15)
14) Foi informada de que poderia procurar a UBS para atendimento mesmo fora da data agendada?
1.  SIM  2.  NÃO 
15) Com que frequência?
1.   Semanal  2.  Quinzenal  3.  Mensal 4.  Outros__________________
16) Você precisou alguma vez de atendimento fora da data agendada?
1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q.18)
17) Foi atendida no mesmo dia?
1.  SIM  2.  NÃO

18) Você recebeu orientação/apoio da equipe da UBS para amamentar?

1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q. 20)
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19) Essa orientação foi dada:

1.  Em grupos

2.  Durante as consultas

3.  Em visitas domiciliares

20) Você teve ou está com algum problema na amamentação?

1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q. 26) 

21) Qual?

1.  Pouco leite  2.  Choro  3.  Problemas nas mamas

4.  Ganho insuficiente de peso  5.  Outros _____________________________________

22) Está recebeu ou está recebendo apoio da equipe da UBS para resolver o problema?

1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q. 24) 

23) Qual?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

24) Precisou ou precisa de encaminhamento para a resolução do problema?

1.  SIM  2.  NÃO

25) Você foi atendida?

1.  SIM  2.  NÃO (passe para Q. 27)

26) Onde?

1.  Ambulatório de especialidade  2.  Banco de leite  3.  Berçário

4.  Maternidade  5.  Outros ___________________________________________

27)  Por quê?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

28) Você tem alguma sugestão para melhorar o atendimento à amamentação nessa UBS?

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
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ANEXO D – ROTEIRO PARA OS GRUPOS FOCAIS

MINISTÉRIO DA SAÚDE

• Apresentação do moderador do grupo, assistente e dos participantes.
• Apresentação dos objetivos do projeto e do grupo focal.
• Solicitação de permissão para a gravação das falas e assinatura do TCLE.

1. Como surgiu a proposta da Rede Amamenta no nível federal? E como se caracteriza essa proposta? 
2. Como essa proposta se articula entre as diferentes áreas (Saúde da Criança, Atenção Básica, 
Nutrição e Saúde da Mulher)?
3. Como avaliam a implementação desse plano? Quais os avanços e dificuldades?
4. Que sugestões vocês teriam para o fortalecimento, a adesão e o impacto da Rede?
5. Que mecanismos de indução o MS, estados e municípios poderiam utilizar para o fortalecimento 
e adesão à Rede?

COORDENADORES ESTADUAIS DA REDE

• Apresentação do moderador do grupo, assistente e dos participantes.
• Apresentação dos objetivos do projeto e do grupo focal.
• Solicitação de permissão para a gravação das falas e assinatura do TCLE.

1. O Ministério lançou, em 2007, uma nova proposta de promoção ao aleitamento na Atenção Básica: 
A Rede Amamenta Brasil. Como foi recebida esta proposta no nível estadual? 
2. Além da área de Saúde da Criança, há uma articulação com outras áreas? De que forma?
3. Como tem sido operacionalizada essa implantação da Rede?
4. Quais os avanços e dificuldades que vocês têm tido na implantação da Rede?
5. Como o estado tem feito o acompanhamento da implantação da Rede?
6. Que sugestões vocês teriam para o fortalecimento, a adesão e o impacto da Rede?

GESTORES MUNICIPAIS + GERENTES SORTEADOS

• Apresentação do moderador do grupo, assistente e dos participantes.
• Apresentação dos objetivos do projeto e do grupo focal.
• Solicitação de permissão para a gravação das falas e assinatura do TCLE.

1. Como este município vem trabalhando com a promoção do aleitamento?
2. Como a Rede foi recebida pelo município? 
3. Como se dá a relação entre os tutores e a coordenação municipal da Rede?
4. Qual o papel do gerente de UBS na implantação da Rede?
5. Quais os avanços e dificuldades que vocês têm tido na implantação da Rede?
6. Como o município tem feito o acompanhamento da implantação da Rede?
7. Que sugestões vocês teriam para o fortalecimento, a adesão e o impacto da Rede?
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TUTORES

• Apresentação do moderador do grupo, assistente e dos participantes.
• Apresentação dos objetivos do projeto e do grupo focal.
• Solicitação de permissão para a gravação das falas e assinatura do TCLE.

1. Como tem sido a receptividade da Rede Amamenta nas UBS? 
2. O Ministério lançou, em 2007, uma nova proposta de promoção ao aleitamento na Atenção Básica: 
A Rede Amamenta Brasil. Para vocês, o que é a Rede Amamenta? Como vocês a percebem? 
4. A Rede Amamenta tem como princípio a educação crítico-reflexiva. Como vocês veem isso? 
Como incorporam em sua prática?
5. Como é a experiência de elaboração dos planos de ação nas UBS?
6. E as visitas a cada três meses à UBS? Como você vê?
7. Quais os avanços e dificuldades que vocês têm tido na implantação da Rede?
8. A Rede tem desencadeado mudanças significativas nos processos de trabalho?
9. Quais as dificuldades que as UBS estão enfrentando para o processo de credenciamento?
10. Que sugestões vocês teriam para a melhoria da Rede, no que diz respeito a fortalecimento, adesão 
e impacto? 

ROTEIRO PARA OS GRUPOS FOCAIS

PROFISSIONAIS DE SAÚDE DAS UBS

1. Como tem sido a receptividade da Rede Amamenta nas UBS?
2. No desenho de implantação da Rede, estão previstas oficinas com as equipes das UBS. Na opinião 
de vocês, essas oficinas estão alcançando seus objetivos? 
3. Houve envolvimento das equipes nas oficinas?
4. Qual tem sido o critério de definição da ação a ser implantada na UBS?
5. Como está sendo o acesso da dupla mãe-bebê (para demanda programada e para demanda 
espontânea)? 
6. Como tem sido o fluxo de referência para casos mais complicados?
7. Como tem sido o manejo do aleitamento. Vocês sentiram necessidade de cursos, treinamentos, e 
de discutir suas condutas?
8. Como está sendo o processo de monitoramento pelo Sisvan?
9. Quais são as principais facilidades e dificuldades para o credenciamento das UBS?
10. Que sugestões vocês teriam para a melhoria da Rede, no que diz respeito a fortalecimento, 
adesão, impacto?
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ANEXO E – CARACTERIZAÇÃO DA UNIDADE E ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS NA ÁREA DE SAÚDE 

DA MULHER E DA CRIANÇA
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ANEXO F – TERMO DE CONSENTIMENTO 
LIVRE E ESCLARECIDO

Projeto: Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil

Prezado (a) Senhor (a),

A Rede Amamenta Brasil constitui-se em uma estratégia para a abordagem do AM na Atenção 
Básica à Saúde. O Ministério da Saúde disponibiliza essa linha de ação para todo o território nacional, 
reforçando o seu compromisso de valorizar a formação de recursos humanos e de incentivar o AM 
por meio de suas políticas públicas. 

Tendo em vista o caráter inovador dessa proposta, o Ministério da Saúde está apoiando a 
realização da pesquisa intitulada “Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil”, que tem por 
objetivo avaliar a implantação dessa Rede em municípios brasileiros, bem como identificar fatores 
que dificultam e favorecem esse processo. A pesquisa, coordenada pela pesquisadora Sonia Venancio, 
do Instituto de Saúde da SES-SP, visa fornecer aos gestores subsídios para o planejamento e avaliação 
da Política de Aleitamento Materno na Atenção Básica.

Para tal, estão sendo realizados grupos focais e entrevistas com gestores do Ministério da 
Saúde, Secretarias Estaduais de Saúde e Secretarias Municipais de Saúde. 

Esclarecemos que sua participação é voluntária e que você poderá desistir a qualquer momento 
da entrevista sem que isto acarrete nenhum tipo de represália. Garantimos que as informações 
fornecidas, assim como sua identificação, serão mantidas em sigilo.

Esta atividade envolve a gravação das falas dos entrevistados, para que futuramente estas 
sejam utilizadas para análise. 

Ficam assegurados ao (à) senhor (a) os seguintes direitos: não participar do estudo, interromper 
a participação em qualquer fase dos procedimentos no momento em que julgar necessário e o de 
conhecer os resultados obtidos nesta pesquisa.

Solicitamos seu consentimento para que o (a) senhor (a) possa participar da pesquisa.

Agradecemos sua colaboração.

Atenciosamente,

Dra. SONIA ISOYAMA VENANCIO

Coordenadora do Projeto

Instituto de Saúde/SES-SP

R. Santo Antônio, 590 – Bela Vista/SP

Declaro que tomei ciência das informações acima explicitadas e concordo em participar 
da pesquisa.

Dados do interlocutor
Nome__________________________________________________Cargo____________________

Assinatura:

Estamos à disposição para qualquer informação adicional, pelo telefone: (11) 3293-2278 ou 
e-mail <soniav@isaude.sp.gov.br>.
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ANEXO G – TERMO DE CONSENTIMENTO 
LIVRE E ESCLARECIDO

Projeto: Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil 

Prezada Senhora,

O Ministério da Saúde lançou uma proposta para o trabalho de incentivo ao aleitamento 
materno nas Unidades Básicas de Saúde do Brasil, chamada “Rede Amamenta Brasil”. 

Tendo em vista o caráter inovador dessa proposta, o Ministério da Saúde está apoiando a 
realização da pesquisa intitulada “Análise de implantação da Rede Amamenta Brasil”, que tem por 
objetivo avaliar a implantação dessa Rede em municípios brasileiros, bem como identificar fatores 
que dificultam e favorecem esse processo. A pesquisa, coordenada pela pesquisadora Sonia Venancio, 
do Instituto de Saúde da SES-SP, visa fornecer aos gestores subsídios para o planejamento e avaliação 
da Política de Aleitamento Materno na Atenção Básica.

Para tal, estão sendo realizadas entrevistas com mães de crianças que estão sendo 
acompanhadas em Unidades Básicas de Saúde de três cidades brasileiras.

Esclarecemos que sua participação é voluntária e que você poderá desistir a qualquer momento 
da entrevista sem que isto acarrete nenhum tipo de consequência em relação ao seu atendimento 
nesta Unidade de Saúde. Garantimos que as informações fornecidas, assim como sua identificação, 
serão mantidas em sigilo.

Ficam assegurados à senhora os seguintes direitos: não participar do estudo, interromper 
a participação em qualquer fase dos procedimentos no momento em que julgar necessário e o de 
conhecer os resultados obtidos nesta pesquisa.

Solicitamos seu consentimento para que a senhora possa participar da pesquisa.

Agradecemos sua colaboração.

Atenciosamente,

Dra. SONIA ISOYAMA VENANCIO

Coordenadora do Projeto

Instituto de Saúde/SES-SP

R. Santo Antônio, 590 – Bela Vista/SP

Declaro que tomei ciência das informações acima explicitadas e concordo em participar da 
pesquisa.

Dados do Interlocutor
Nome________________________________________________Cargo______________________    

Assinatura:

Estamos à disposição para qualquer informação adicional, pelo telefone: (11) 3293-2278 ou 
e-mail <soniav@isaude.sp.gov.br>.
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ANEXO H – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 
DO INSTITUTO DE SAÚDE – SES
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ANEXO I – PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA 
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE – RS
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