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O presente artigo trata-se de um relato de pesquisa que foi realizada com o objetivo de levantar, 

analisar e compreender o significado do conceito de promoção de saúde, presente no discurso de 

profissionais que atuam em Banco de Leite Humano.  

Considerou-se como pressuposto teórico para fundamentar a investigação as concepções de Rey 

(1993) que entende a saúde como algo além da ausência de sintomas, equilíbrio e normalidade, 

sendo uma característica plurideterminada, um processo em que o indivíduo se desenvolve e 

participa de forma ativa e consciente. Foram fundamentais também as concepções defendidas na 

Carta de Ottawa, como por exemplo, a que se refere à saúde como sendo o maior recurso para os 

desenvolvimentos sociais, econômicos e pessoais, assim como uma importante dimensão da 

qualidade de vida. Os fatores políticos, econômicos sociais, culturais, ambientais, 

comportamentais e biológicos também podem favorecer ou prejudicar a saúde.  

Ainda, nas referidas definições verifica-se que a saúde vive e se cria na vida cotidiana: nos 

centros educacionais, no trabalho e no lazer. A saúde é o resultado dos cuidados que cada um 

dispensa a si mesmo e aos demais; é a capacidade de tomar decisões e controlar a própria vida e 

assegurar que a sociedade em que vive ofereça a todos os seus membros a possibilidade de ser 

saudável.  

Outra concepção de Promoção de Saúde fortemente considerada no processo de análise dos dados 

de pesquisa refere-se a da definida na Carta de Ottawa (1986), como o processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, incluindo uma maior 

participação no controle deste processo. Para atingir um estado de completo bem-estar físico, 

mental e social, os indivíduos e grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer 

necessidades e modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um 

recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é tida com um conceito 

positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a 



promoção da saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo 

de vida saudável, na direção de um bem-estar global.  

Na área de educação, o conceito de promoção da saúde tem sido considerado como aquele que 

trata de processos que abrangem a participação de toda a população, no contexto de sua vida 

cotidiana e não apenas das pessoas sob risco de adoecer. Essa noção está baseada em um conceito 

de saúde, considerado como um estado positivo e dinâmico de busca de bem-estar, que integra os 

aspectos físicos e mentais (ausência de doença), ambiental, pessoal e social. Destaca-se também a 

educação em saúde, como estratégia de promoção à saúde neste processo de conscientização 

individual e coletiva de responsabilidades e de direitos à saúde, estimulando ações que atendam 

aos princípios do Sistema único de Saúde (SUS). A partir deste enfoque, é possível eleger 

estratégias didáticas que conduzam a uma transformação dos indivíduos socialmente inseridos no 

mundo, ampliando sua capacidade de compreensão da complexidade dos determinantes de ser 

saudável (MACHADO et al, 2007). 

Partindo da promoção de saúde em relação à amamentação, Lana, Lamounier, César (2004, p. 1) 

apontam que “programas de promoção do aleitamento materno que incluem a capacitação da 

equipe de saúde têm grande impacto nas práticas desses profissionais, ocasionando maior duração 

da amamentação nas comunidades por eles assistidas” para reafirmar a importância deste 

processo de capacitação dos profissionais para a promoção de saúde dos usuários Machado et al 

(2007, p. 5) menciona que “a atribuição dos profissionais de saúde como agentes de mudança no 

contexto de atenção à família passa a ser de facilitadores no processo da educação em saúde”. 

Estando o Sistema Único de Saúde (SUS), presente a nível nacional, tomaremos como base as 

dificuldades que ele enfrenta, gerando uma crise em relação à sua situação de trabalho, incluindo 

insatisfação salarial, programas de carreira, carência de recursos técnicos e materiais. Não 

podemos pensar os serviços de saúde sem refletir sobre as relações interpessoais, visto que esta 

envolve no mínimo uma relação entre duas pessoas, e essas relações nunca ocorrem totalmente 

sem problemas. Torna-se necessário o aperfeiçoamento nestas dimensões, onde se deve 

considerar necessário que outras capacitações sejam estimuladas na área de saúde, como por 

exemplo, Epidemiologia e Planejamento/ Administração (WESTPHAL; SASSAKI; BARDOU, 

2008). 



Os autores ainda complementam que precisamos aceitar o fato de que, por trás de toda ação 

técnica destinada a manter e elevar o nível da saúde de uma população sempre existe um aspecto 

educativo destinado a fazer perdurar essa ação e transformá-la em um instrumento futuro para as 

pessoas que utilizam e trabalham na saúde, em atividades preventivas ou curativas. A 

responsabilidade de todos na educação em saúde, é parte do papel de cada profissional, e que 

estes estejam habilitados para o exercício de suas funções e que participem de um processo 

educativo contínuo, que possibilite seu aperfeiçoamento pessoal e de seu desempenho. 

A educação em saúde como processo político pedagógico, requer o desenvolvimento de um 

pensar crítico e reflexivo, permitindo desvelar a realidade e propor ações transformadoras que 

levem o indivíduo a sua autonomia e emancipação enquanto sujeito histórico e social capaz de 

propor e opinar nas decisões de saúde para o cuidar de si, de sua família e da coletividade 

(MACHADO et al., 2007). 

Baseando-se nos dados acima apresentados, justificou-se a realização de pesquisa para avaliar os 

resultados onde o programa de orientação em amamentação já está em andamento, no qual se 

verificaram as percepções dos profissionais acerca de suas atuações e as transformações que 

ocorrem neste processo educativo, avaliaram-se as possibilidades de atuações sob a concepção de 

promoção da saúde ás usuárias e como essa prática educativa tem sido percebida pelos 

profissionais. 

Na região escolhida para esta investigação identificou-se um banco de leite que foi criado no ano 

de 2000 e tem como finalidade coletar, pasteurizar e distribuir o “leite humano ordenhado 

pasteurizado (LHOP)” aos hospitais da região que possuam UTI- Neonatal, auxiliar às mães que 

possuam dificuldade na amamentação, divulgar e difundir a importância do aleitamento materno 

na comunidade, através de palestras. A unidade atende mensalmente cerca de 93 mães e distribui 

em média 113 litros de leite beneficiando aproximadamente 72 crianças internadas nos hospitais 

(CASA DA CRIANÇA, 2008). 

O delineamento de pesquisa que melhor atendeu aos objetivos propostos neste trabalho foi o 

descritivo e o método adotado foi o de pesquisa qualitativa. O instrumento utilizado para coletar 

os dados foi a entrevista semi-estruturada, que foi aplicada aos profissionais da saúde para coleta 

de dados referente às suas atuações no BLH com orientação para amamentação. 



Os participantes da pesquisa foram seis profissionais: uma auxiliar de enfermagem, uma 

enfermeira, uma psicóloga, uma pediatra, um ginecologista e uma motorista, que foram 

selecionados de acordo com a acessibilidade, dentre os profissionais da instituição.Os 

profissionais da saúde foram entrevistados em seu ambiente de trabalho, as entrevistas foram 

aplicadas e gravadas individualmente, transcritas na íntegra e sendo destruídas após sua 

transcrição.   

A categorização e análise dos relatos dos entrevistados levantaram que: (I) no processo de 

treinamento e preparo para a atuação dos profissionais existe a valorização da troca de 

informações entre que atuam na instituição, contudo encontram também possibilidade para 

buscá-las em outras cidades, devido às modificações variáveis que ocorrem na área da saúde, 

demonstrando uma necessidade em manter-se sempre atualizada: 

[...] a gente precisa ter o curso de processamento de leite humano, que é feito em Ribeirão Preto 

que é a maior referência no Estado, pra gente poder atuar legalmente em banco de leite... Fora o 

curso de aconselhamento e de manejo clínico que é obrigatório, então a gente tá sempre fazendo 

curso e aprimorando estes conhecimentos, neste plano mesmo... A gente vai pro Rio de Janeiro, 

vai pra Ribeirão Preto, vai pra outras cidades pra poder trazer conhecimento de fora, porque 

como... Toda área da saúde é assim, como é muito constante as mudanças, então a gente precisa 

resgatar isso, trazer isso pro nosso dia-a-dia senão fica atrasado... A gente tem que tá como um 

passinho acompanhando todo mundo. (Enfermeira) 

Diante dos relatos obtidos percebeu-se que os profissionais que atuam naquela unidade de BLH 

identificam mitos e tradições como dificuldades para a prática da amamentação, porém, não os 

colocam como dimensões do processo histórico e cultural, fatores estes que certamente norteiam 

as práticas atuais: 

[...] depende do conjunto, de nós, da família que apóia...  tem mãe que vem com a avó e fala que 

não amamentou nenhum, então é um conjunto né, tem que ter apoio da família [...] 

(Ginecologista) 



[...] avó legal contribui 100% pra amamentação...  avó que vem com tradição, que vem... ah, eu 

dei mamadeira pro meu filho e nunca aconteceu nada... eu deixei de dar  mama no peito e nunca 

aconteceu nada... é muito complicado [...] (Enfermeira) 

Outro fator, mencionado pelos entrevistados, que influencia é a falta de informação a respeito da 

amamentação: 

Nossa, se eu soubesse disso na primeira sessão eu já não teria deixado de amamentar! 

(Enfermeira) 

O profissional percebe que a prática da amamentação, mais do que alimentar é um meio de 

promoção de saúde que reflete em uma vida inteira: 

[...] a gente acredita que o aleitamento dá pra mudar uma realidade mundial... assim, eu vou até 

um pouco além da questão alimentar... já está comprovado, um bebê que mama no peito é muito 

mais inteligente e mais calmo... um bebê que é mais calmo, vai crescer uma criança mais calma, 

um adolescente mais calmo, um adulto mais sociável, então até a criminalidade a gente pode 

resolver ou até diminuir muito com isso... é o que poucas pessoas pensam neste sentido... quando 

eu estímulo uma amamentação, penso que este bebê vai ter muito mais segurança na vida, de 

tomar decisões corretas, porque a mãe que amamenta, ela dá muito mais amor... se você recebe 

amor você sabe dar amor né... a criança que não recebe amor, não que a mãe que dá mamadeira 

não de amor, mas se você não recebe este amor tão de perto [...] a gente percebe essa diferença 

nos primeiros dias de vida, quem dirá ao longo da vida. (Enfermeira) 

È possível perceber no discurso da profissional que esta prática manifesta a seriedade do trabalho 

realizado pelo BLH e como este exercício é falho em outras instituições de saúde: 

É muito importante... é super importante, acho que se acabar aqui, o que vai acontecer com o 

bebê?... vão ficar na UTI, as mães tem dificuldades... os outros lugares, hospitais, deviam fazer 

isso com as mães. (Auxiliar de Enfermagem) 

No discurso dos profissionais entrevistados fica clara a dificuldade das instituições particulares 

e/ou profissionais de saúde, principalmente os da área médica, em trabalharem a favor da 

amamentação: 



 [...] mas alguns profissionais que a gente vê, realmente na rede privada, a gente tem uma 

dificuldade grande, infelizmente em pleno século 21 a gente ter dificuldade de falar sobre 

aleitamento com o profissional do meio, isso eu acho um absurdo, é lamentável [...] (Enfermeira) 

Ainda há a questão do leite artificial, que muitas vezes é prescrito antes mesmo de iniciar o 

aleitamento. É uma realidade comum da rede privada, como demonstra a fala a seguir: 

 [...] Artificial, tem um monte de bebê que nem pegou o peito ainda com receita de médico de 

leite artificial [...] (Auxiliar de Enfermagem) 

A enfermeira revela em sua fala, que mesmo com a dificuldade da orientação em amamentação 

por outras instituições e/ou profissionais, há aqueles que indicam, orientam e valorizam a prática 

da amamentação, além de requisitarem o auxilio do BLH para casos de dúvidas: 

[...] a gente conversa com profissionais que realmente gostam ou que se interessam um 

pouquinho pelo assunto, a gente abraça... liga aqui perguntando... o que eu faço nesta situação... 

a gente orienta, aos pouquinhos a gente ganha espaço [...] (Enfermeira) 

Avaliam como reflexo da eficiência na atuação, a doação de leite recebida pelas usuárias, que é 

suficiente para garantir que seja atendida a demanda colocada ao BLH, mesmo estando poucas 

vezes na mídia e sem que seja necessário buscar outros meios de divulgação: 

Apesar da gente vê que de vez em quando tá na mídia falando sobre isso, anualmente duas sou 

três vezes, mas a gente não fica pedindo pelo amor de Deus, porque graças a Deus a demanda 

que a gente tem é suficiente (Pediatra) 

A enfermeira entende realizar uma ação preventiva, quando transmite seus conhecimentos para a 

mãe quanto aos procedimentos básicos em relação ao bebê e à amamentação: 

O enfermeiro numa situação preventiva, no caso da gestante, tem praticamente, a obrigação de 

falar do aleitamento, de ensinar as posições... a gente só não pode colocar muita informação na 

gestante, porque se não,  ela não vai absorver... tem que orientar o básico, como cuidar da 

mama... é uma orientação simples pra que ela possa absorver e na hora do parto ela possa 

lembrar algumas coisas [...]  (Enfermeira) 



De uma forma geral, recompensa e trocas ocorrem no processo de orientação entre profissionais e 

usuárias do programa. Como na fala da motorista fica claro que em sua prática, ela faz um bem 

para mãe e em troca recebe aprendizado, sentindo-se maravilhada com este processo: 

Pra mim é maravilhoso...  ao mesmo tempo que eu consigo fazer bem pras mãe, eu aprendo 

muito, então, pra mim é maravilhoso, acredito que não só eu dou, mas recebo muito mais no 

aprendizado que eu tenho na rua. (Motorista) 

Com relação ao conceito de saúde, o discurso que prevaleceu foi desta como um todo, 

envolvendo fatores biopsicossociais: 

[...] então, a noção de saúde é o bem-estar psíquico, somático e social... quer dizer, a pessoa tem 

que estar... o conjunto dela, a parte social muito bem, o mental dela muito bem e a parte física 

muito bem, porque se você estiver quebrando uma das três partes, você não vai estar bem 

socialmente... então, plenamente, a sua saúde não vai estar... do que adianta você ter tudo e não 

ter uma relação social boa aonde você vive?... a sociedade é o conjunto, o trabalho, a 

comunidade, é onde você vive... você não vai estar bem, com certeza não... mentalmente, se você 

não tiver um equilíbrio mental, a parte física sua vai padecer por causa dessa parte mental... 

então, a saúde fica assim, é uma coisa minha e que eu to falando agora... é importante a parte 

física, psíquica e a parte social e   individual no cenário onde você vive [...]  (Ginecologista) 

O conceito de promoção de saúde para os profissionais é levantado sobre vários aspectos. No 

discurso abaixo, está relacionado a orientarem o ser humano para ter equilíbrio como um todo: 

[...] são todas as atitudes da sociedade médica, da enfermagem que estão dispostas a contribuir 

no equilíbrio do ser humano como um todo né [...] (Pediatra) 

[...]está em todas as ações em prol, no caso da nossa área, na divulgação do aleitamento e 

incentivo, proteção mesmo ao fator amamentação né... se for ver num aspecto mais amplo, são  

todas as funções que são  direcionadas  para saúde da coletividade em nível individual né. [...] 

(Enfermeira) 

[...] eu entendo assim, que eu promovo saúde quando eu ajudo as pessoas a entenderem o que 

esta levando a se definir... a depressão, neste caso, é causada exatamente pelo medo que as mães 



tem de não darem conta daquele bebê, então quando eu faço trabalho terapêutico aqui com elas 

e elas vão entendendo, e se conscientizando de que elas realmente dão conta disso, então... você 

vai notando um melhora nelas e você vê que dali um tempo pode dar alta que elas vão dar conta 

delas e do bebê. (Psicóloga) 

Ainda dentro do conceito de promoção de saúde, temos alguns profissionais que a entendem 

como forma de prevenir sintomas: 

A promoção da saúde... eu acho que seria assim, estar fazendo palestras pra estas mães que 

também ganham muito com isso... muitas coisas que elas passam e acham que ia fazer bem e elas 

vêem que não é... educação, orientação pras mães. (Motorista) 

Eu acho assim, que a promoção da saúde tem que promover a saúde daquela pessoa... agora, 

depende do ângulo da sua pergunta... se eu sou o poder público, eu tenho que pensar saúde 

pública e isso é promoção de saúde eu fazer campanha de vacinação, campanha de... câncer de 

mama, câncer de colo de útero... tudo isso é uma promoção de saúde, você promover... e a 

saúde, você tem que prevenir [...] (Ginecologista) 

A pediatra percebe que sua atuação é importante para a saúde dos pacientes, porém não consegue 

promovê-la sozinha, precisa da cooperação dos outros colegas com especialidades diferentes: 

Pra que a gente consiga atingir a saúde pros pacientes que vem aqui, eu sou uma parte... não 

consigo fazer, acho que só com união, médico, enfermeiro, psicólogo, fisioterapeuta, 

nutricionista, cada um pode fazer um pouquinho pra gente atingir a saúde... eu faço uma parte 

[...] (Pediatra)                         

A análise dos depoimentos possibilitou concluir que o conceito de saúde para eles está 

relacionado a fatores biopsicossociais e o de promoção de saúde, apareceu de uma forma ampla, 

envolvendo vários aspectos: são  todas as funções direcionadas  para saúde da coletividade em 

nível individual; as atitudes dos profissionais de saúde, dispostas a contribuir no equilíbrio do ser 

humano como um todo; nas ações em divulgação e incentivo ao aleitamento, no processo de 

desenvolvimento do autoconhecimento e conscientização dos problemas psicológicos; 



campanhas preventivas na área da saúde e atendimento por profissionais de várias especialidades 

para uma qualidade de vida. 

Quanto à relevância do trabalho dos profissionais de saúde, foi constatado que, consideram a 

prática em amamentação essencial nos dias atuais, reconhecem a estima social de suas atuações e 

é uma área que necessita de mais profissionais, pois não há uma aderência ao apoio e a prática em 

amamentação de uma forma geral pelas instituições e/ou profissionais de saúde, principalmente 

da rede privada. As entrevistas evidenciaram que este é um ponto relevante e vários fatores 

podem estar envolvidos dificultando ações na direção de trabalhos de intervenção para a prática 

da amamentação ser efetiva: falta de informação, crenças pessoais, faltas de incentivo financeiro, 

não acreditar em amamentação, trabalhar em rede privada, falta de tempo, acúmulo de funções e 

a disputa por espaços de trabalho.   

A amamentação deixou de ser uma prática natural por problemas sociais que vem desde a 

colonização e foram perpetuados pela inserção de fórmulas infantis e mamadeiras, pelas 

indústrias alimentícias. Porém no combate a estes problemas, as práticas de campanhas para o 

aleitamento e a capacitação adequada dos profissionais que atuem na educação em saúde para a 

população contribuem para o aumento do tempo de duração do aleitamento materno, mas em 

nenhum momento, é levantado pelos profissionais que os problemas e dificuldades que 

encontram hoje na amamentação, vêm de fatores culturais e que estes com certeza são os que 

norteiam a prática atual.  

Verificou-se, por outro lado, que a atuação ainda tem características voltadas para os 

procedimentos, em um modelo de atuação biomédico, com a ênfase na doença e não na saúde; no 

conselho e não no aconselhamento, transferindo os conhecimentos adquiridos de forma rotineira. 

 Lembrando que esta não é uma questão geral, pois se evidenciou nas falas dos profissionais uma 

preocupação para que ocorresse um processo de conscientização das usuárias, para que estas 

fossem realmente responsáveis por sua saúde e de sua família, a partir das orientações recebidas. 

A relação entre as especialidades na instituição caracteriza-se por um modelo de atividade grupal, 

de cunho individual – com a ausência de trabalhos interdisciplinares, baseando-se na cooperação 

e ajuda mutua – ocorrendo um atendimento das usuárias não na totalidade, mas de forma 



fragmentada, contudo isso não significa uma ineficácia de seus serviços. Este é um modelo, que 

norteia a prática da maioria das instituições de saúde atualmente, pois para ser praticada demanda 

tempo, planejamento, dedicação e um diálogo entre as especialidades, campo este que é 

permeado por status e disputas; além de problemas relacionados à escassez de tempo.  

Para mudar este quadro, necessita-se pensar em novos modelos e práticas em saúde, que cabe a 

cada um dos profissionais que atuam dos serviços de saúde, aos órgãos governamentais e 

privados, a políticas públicas que possam repensar as concepções das práticas existentes, para que 

seja estabelecida uma nova cultura nos cuidados dispensados a saúde, em que sejam construídas 

novas formas de lidar com as dificuldades, limites e sofrimentos e que fundamentalmente sejam 

produtoras de mudança. 
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