
https://saude.convibra.org

ARTIGO ORIGINAL

Mulheres apoiando mulheres na amamentação: Relato de experiência

Women supporting women in breast-feeding: Experience report

Mujeres que apoyan a las mujeres que amamantan: Informe de experiencia

Jorginete de Jesus Damião 1

Patricia Lima Pereira Peres 2

Rosane Valéria Viana Fonseca Rito3

Silvia Cristina Farias4

Elda Lima Tavares5

Abilene do Nascimento Gouvêa6

RESUMO 

Frente  à  pandemia  de  COVID-19,  observou-se  um  hiato  no  apoio  à  amamentação  a  partir  de

depoimentos de profissionais de saúde da rede SUS, uma vez que os serviços estavam voltados para a

crise de saúde, assim como pela recomendação de isolamento social que também atingiu as lactantes.
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Esse artigo  visa relatar a experiência da iniciativa de apoio virtual à amamentação diante desse novo

panorama da saúde,  dando ênfase a implementação de uma de suas vertentes,  o grupo “Mulheres

apoiando Mulheres na Amamentação”. A ação é uma parceria de profissionais e alunas voluntárias de

universidades e serviços públicos de saúde do Estado do Rio de Janeiro e membros da Aliança pela

Alimentação Adequada e Saudável. Por meio das plataformas das redes sociais, Instagram e Facebook,

são oferecidos plantões todos os dias da semana visando o esclarecimento de dúvidas e o apoio ao

manejo da amamentação. Além disso, materiais digitais de linguagem direta e de fácil compreensão e

circulação, como cards, vídeos curtos e podcast, vêm sendo produzidos para facilitar esse apoio. Os

materiais  produzidos  estão  sendo  compartilhados  nas  Redes  de  Saúde  e  nas  redes  sociais,

potencializando a circulação da orientação técnica adequada sobre o manejo da amamentação. Essa

tem demonstrado ser potente estratégia de apoio à rede do Sistema Único de Saúde.

Palavras-chave: Amamentação; Redes sociais; Tecnologia de Informação e Comunicação

ABSTRACT

In view of the COVID-19 pandemic, there was a gap in support for breastfeeding based on statements

from health professionals in the SUS network, since the services were focused on the health crisis, as

well  as  on  the  recommendation  of  social  isolation  that  it  also  reached  nursing  mothers.  This

publication aims to report the experience of the virtual breastfeeding support initiative in view of this

new health  panorama,  emphasizing  the  implementation  of  one  of  its  aspects,  the  group “Women

supporting  Women  in  Breastfeeding”.  The  action  is  a  partnership  of  volunteer  professionals  and

students from universities and public health services in the State of Rio de Janeiro and members of the

Alliance for Adequate and Healthy Eating. Through the platforms of social networks, Instagram and

Facebook,  shifts  are  offered  every  day  of  the  week  to  clarify  doubts  and  support  breastfeeding

management. In addition, direct language digital materials that are easy to understand and circulate,

such as cards, short videos and podcasts, have been produced to facilitate this support. The materials

produced are being shared in the Health Networks and social networks, enhancing the circulation of

adequate technical guidance on breastfeeding management. This has proven to be a powerful support

strategy for the Unified Health System network.
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Ante la  pandemia de COVID-19,  hubo una brecha en el  apoyo a la  lactancia  materna en base a

declaraciones de profesionales de la salud de la red SUS, ya que los servicios estaban enfocados en la

crisis de salud, así como en la recomendación de aislamiento social que también llegó a las madres

lactantes. Esta publicación tiene como objetivo dar a conocer la experiencia de la iniciativa virtual de

apoyo a la lactancia materna ante este nuevo panorama de salud, destacando la implementación de uno

de sus aspectos, el grupo “Mujeres apoyando a la Mujer en Lactancia Materna”. La acción es una

alianza de profesionales voluntarios y estudiantes de universidades y servicios de salud pública del

estado de Río de Janeiro y miembros de la Alianza para una Alimentación Adecuada y Saludable. A

través de las plataformas de redes sociales, Instagram y Facebook, se ofrecen turnos todos los días de

la semana para aclarar dudas y apoyar el manejo de la lactancia materna. Además, se han elaborado

materiales digitales en lenguaje directo que son fáciles de entender y circular, como tarjetas, videos

cortos y podcasts, para facilitar este apoyo. Los materiales producidos se están compartiendo en las

Redes de Salud y redes sociales, potenciando la circulación de una adecuada orientación técnica sobre

el manejo de la lactancia materna. Esto ha demostrado ser una poderosa estrategia de soporte para la

red del Unified Health System.

Palabras clave: Amamantamiento; Redes sociales; Tecnología de la información y la comunicación

Introdução

O leite materno é o melhor alimento nos primeiros anos de vida, pois atende as necessidades

nutricionais de acordo com a idade e favorece o crescimento e desenvolvimento infantil. É um

alimento natural, renovável e sustentável do ponto de vista ambiental. Recomenda-se que a

criança possa receber o leite materno até dois anos ou mais, sendo este o único alimento

necessário  até  os  seis  meses(1).  Essa  prática  protege  contra  doenças  infecciosas  e  previne

doenças crônicas. Além disso, traz benefícios para a mulher que amamenta, como a redução

de câncer de mama, ovário e útero. Se a maioria das crianças fossem amamentadas seriam

prevenidas  cerca  de 800.000 mortes  de  crianças  menores  de 5 anos e  20.000 mortes  por

câncer  de  mama.  A proteção  conferida  pela  amamentação  contra  doenças  infecciosas  e

crônicas, bem como sua associação com melhores desempenhos em testes de inteligência é

bem documentada(2).
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Para além da prevenção de doenças, a amamentação praticada por mais tempo tem impactos

comprovados na qualidade de vida. Já foram identificados efeitos do aleitamento materno na

inteligência, na escolaridade alcançada e na renda na vida adulta(3).

Em uma perspectiva mais ampliada, destaca-se a relação direta da promoção da amamentação

com os vários Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O que remete ao tema da Semana

Mundial  da  Amamentação  em  2020:  “Apoiar  a  Amamentação  para  um  Planeta  mais

Saudável”(2, 4).

Contudo, apesar da tendência favorável de aumento das prevalências de aleitamento materno

ao longo das últimas três décadas, essa prática ainda está distante do recomendado(5,6). 

Reconhecendo a amamentação como uma prática social, ela precisa ser apoiada e valorizada

pela  sociedade.  A  mulher  é  a  protagonista  no  processo  de  amamentação,  mas  a

responsabilidade é de todos os envolvidos direta ou indiretamente com as famílias(7).

Nesse sentido, desde a década de 1980, o Brasil tem investido em um conjunto de ações que

constituíram o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno. O aprimoramento e

a ampliação desse Programa sustentaram a formulação da base para a discussão da Política

Nacional  de Promoção,  Proteção e Apoio à  Amamentação.  A trajetória  desta  política tem

levado a avanços conquistados, de forma contínua e progressiva, impulsionados pela gestão e

articulação  política  de  uma  rede  intersetorial,  interinstitucional,  solidária,  colaborativa  e

coordenada(8). 

No âmbito do Estado do Rio de Janeiro, além das ações desenvolvidas nacionalmente, desde o

final da década de 1990, foi estruturada a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação

(IUBAAM), que já conta com mais de 100 unidades credenciadas(9,10,11).

Estes  avanços  foram ameaçados,  uma vez  que  em 2020,  o  mundo  foi  surpreendido pela

pandemia de COVID-19.  Essa é  a  maior  crise  de  saúde dos  últimos séculos,  levando ao

adoecimento e morte de milhares de pessoas em quase todos os países do mundo. Tal crise é

agravada pelo contexto de desigualdades sociais, com repercussões em diferentes esferas da

vida e tem levado a impactos econômicos, políticos e sociais(12). 

Considerando o atual contexto, a preocupação em relação à continuidade de ações para grupos

cujas linhas de cuidado envolvem o acompanhamento mais frequente pelas equipes de saúde,

como é o caso de gestantes, nutrizes e seus bebês, vem aumentando. O Ministério da Saúde
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reforçou a importância  da manutenção do calendário de consultas para esses grupos,  que

inclusive podem ser virtuais, bem como vem fortalecendo a ação de vacinação de rotina e de

manutenção da amamentação e da doação de leite humano(13,14). 

A amamentação, neste contexto da pandemia, se reafirma como prática protetora à saúde das

mulheres  e  crianças.  Para  que  esta  prática  continue  sendo  protegida,  novas  formas  de

comunicação e de acolhimento se tornaram necessárias, em apoio às ações desenvolvidas no

SUS. 

Esse artigo  visa relatar a experiência da iniciativa de apoio virtual à amamentação diante

desse novo panorama da saúde, dando ênfase a implementação de uma de suas vertentes, o

grupo “Mulheres apoiando Mulheres na Amamentação”.

Metodologia

Face a esse panorama, o Grupo Técnico Comida de Criança da Aliança pela Alimentação

Adequada e Saudável (Aliança), uma coalizão que defende o interesse público no âmbito do

Direito Humano à Alimentação Adequada, convidou especialistas em aleitamento materno de

universidades  e  serviços  de  saúde  públicos  para  levantar  possibilidades  de  apoio  ao

aleitamento materno e à alimentação complementar durante esse período (Figura 1). Dessa

reunião surgiram três frentes de ação(15) . Este artigo consiste no relato desta experiência a

partir  dos  registros  das  reuniões  de  monitoramento  do  grupo,  da  descrição  dos  materiais

publicados na rede social do grupo  “Mulheres apoiando Mulheres na Amamentação” e dos

registros dos atendimentos referentes às chamadas de mulheres com dúvidas e demandas de

manejo sobre o aleitamento materno e alimentação complementar. 

Figura 1 – Publicação realizada pela Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável em

parceria com especialistas sobre amamentação e alimentação infantil. Rio de Janeiro, 2020.
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Fonte: Aliança pela Alimentação Adequada e Saudável (2020)

A iniciativa

A ação é uma parceria dos Instituto de Nutrição e Faculdade de Enfermagem da Universidade

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), Universidade

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UFRJ), da Aliança e de profissionais voluntárias dos

serviços de saúde e de universidades públicas que promovem a Amamentação na rede SUS do

Estado do Rio de Janeiro, com apoio do Grupo Técnico Institucional de Aleitamento Materno

do Estado do Rio de Janeiro (GTIAM/SESDEC/RJ).

A iniciativa envolveu três eixos de ação:

1- Apoio a profissionais por meio de sistematização e divulgação de materiais  publicados

sobre amamentação e COVID-19, garantindo assim, em um único sítio o acesso a materiais

produzidos pelo Ministério da Saúde, OMS, universidades públicas e periódicos indexados;

2- Apoio aos profissionais e às famílias que vivenciam a amamentação com elaboração de

materiais de promoção ao aleitamento materno e produção de materiais audiovisuais.

3- Apoio às mulheres que amamentam em plataformas digitais do Grupo Mulheres Apoiando

Mulheres na Amamentação (MAMA).
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Os dois últimos grupos trabalharam conjuntamente e iniciaram as ações de apoio nas redes

sociais, Facebook e Instagram (Figura 2). 

A proposta deste manuscrito é apresentar a iniciativa voltada ao apoio à amamentação durante

a pandemia de COVID-19, dando ênfase à implementação do grupo.

O MAMA tem objetivo de auxiliar gestantes e puérperas em dificuldades e dúvidas sobre

amamentação e alimentação do bebê durante a pandemia de COVID-19. 

Conta com profissionais  e  alunas voluntárias  que se organizam em escala  de plantão para

orientação às mulheres de segunda a domingo de 9 às 17 horas, utilizando as recomendações

oficiais do Ministério e das Secretarias de Saúde e, sempre que necessário, referenciando aos

serviços mais próximos (Bancos de Leite, Maternidades ou Unidades de Atenção Primária à

Saúde).  Por  formação,  as  consultoras  são:  nutricionistas,  enfermeiras,  fonoaudiólogas  e

pediatras, professoras de universidades e/ou profissionais de serviços públicos com expertise

em  Aleitamento  Materno  e  Alimentação  Complementar  Saudável. E  as  apoiadoras  são

profissionais recém formadas em nutrição e enfermagem ou graduandas dessas áreas.

O grupo pretende,  assim, ser mais uma retaguarda para a rede SUS no estado do Rio de

Janeiro em momento de reorganização das ações de rotina no cenário de pandemia.

O processo de trabalho do grupo envolve reuniões regulares de 15 em 15 dias com todas as

consultoras e  apoiadoras,  utilizando plataformas de vídeo chamadas,  compartilhamento de

informações, discussão de casos e validação dos materiais produzidos, por meio de grupos do

WhatsApp.

Figura 2 – Grupo Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação nas redes sociais Facebook

e Instagram. Rio de Janeiro, 2020.
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Fonte: as autoras.

Resultados 

O processo de implementação do grupo contou com  a articulação entre  o GTIAM, Rede de

Bancos de Leite Humano e, em especial, com apoiadoras das regionais de saúde do município

do  Rio  de  Janeiro  e  coordenações  de  aleitamento  materno  de  municípios  da  região

metropolitana I,  para identificar as necessidades dos profissionais no incentivo e apoio ao

aleitamento materno e da alimentação complementar, neste contexto de pandemia de COVID-

19.

Com um ano e um mês e meio de existência, o Grupo MAMA alcançou 6044 seguidores no

Instagram e 336 membros no Facebook, realizou 202 publicações e atendeu 529 chamadas de

mulheres com dúvidas e demandas de manejo sobre o aleitamento materno. As lactantes são

oriundas de todo o território nacional e, em alguns casos, até vivendo em outros países.

Das principais queixas referidas pelas mães, grande parte relacionava-se a questões ligadas ao

manejo  da  amamentação,  sobretudo  referente  à  pega  e  posicionamento  ao  seio.   Foram

relatadas questões relacionadas ao bebê, como ocorrência de cólica, surgimento dos dentes e

bebê  dorminhoco,  gerando  pouco  esvaziamento  mamário;  e  à  mãe,  como  as  queixas  de

“pouco leite”; insegurança quanto aos sinais de fome e saciedade do bebê, dor nas costas ao

amamentar, mamas muito cheias, candidíase mamária e mastite. Já em relação às práticas que

prejudicam  a  amamentação,  foram  relatadas  oferta  de  fórmula  infantil  com  o   uso  de
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mamadeira em alternância com a mamada, horários rígidos de amamentação; uso de chupeta e

protetores de mamilo.

As  orientações  realizadas  englobaram  massagem  na  mama  e  correção  da  pega  e

posicionamento ao seio; orientação sobre o ganho de peso adequado do bebê e amamentação

sob livre demanda. Nos casos de candidíase e mastite, por serem problemas que devem ser

tratados presencialmente, houve também encaminhamento à unidade de saúde de referência

da nutriz.

O manejo das práticas que dificultam a amamentação foi realizado por meio da indicação de

materiais produzidos pela própria equipe e disponibilizado nas redes sociais do Grupo. 

Os materiais  produzidos (Figura 3)  estão sendo compartilhados nas Redes  de Saúde, das

quais as consultoras fazem parte. Também se verifica o compartilhamento desses nas redes

sociais,  potencializando  a  circulação  da  orientação  técnica  adequada  sobre  o  manejo  da

amamentação.

O conteúdo dos diferentes materiais produzidos abrangem temas como a recomendação da

amamentação na primeira hora e outras práticas que envolvem a abordagem nos primeiros

dias de vida, durante a internação hospitalar: a importância do alojamento conjunto, assim

como a assistência às mães no aprendizado das técnicas de posicionamento e “pega” do bebê

ao seio, a amamentação sob livre demanda, a habilidade de realizar a ordenha ou expressão

manual do leite materno, a conduta de se evitar o uso indiscriminado de fórmulas lácteas,

evitar mamadeiras e bicos e a remoção de obstáculos à amamentação, assim como respostas

às principais dúvidas trazidas pelas mães. Podemos ainda destacar as principais questões para

a garantia da continuidade do aleitamento materno após o retorno da nutriz ao trabalho/escola,

assim como orientações sobre a introdução da alimentação complementar, de acordo com as

recomendações do novo Guia alimentar para crianças brasileiras menores de 2 anos (1).

Figura  3  – Exemplos  de  postagens  nas  redes  sociais  e  recursos  utilizados  pelo  Grupo

Mulheres Apoiando Mulheres na Amamentação. Rio de Janeiro, 2020.



https://saude.convibra.org

Fonte: as autoras.

O  esforço  de  usarmos  os  princípios  do  aconselhamento  em  saúde,  tem  favorecido  o

compartilhamento de experiências e desenvolvimento de confiança para o enfrentamento dos

desafios  relacionados  à  amamentação.  Os  profissionais  de  saúde  devem  ser  capazes  de

fornecer apoio, mais do que só informações e podem ajudar as mães a analisar a causa de seus

problemas, refletir sobre suas opções de forma a empoderá-las e contribuir para promover a

autonomia nas decisões(16).

A abordagem  destes  temas  tanto  nas  orientações  quanto  nos  materiais  produzidos  são

ancoradas  nos  conceitos  de  parentalidade,  direitos  da  mulher  e  da  criança  no  parto  e

nascimento, na reflexão sobre as práticas do parto e nascimento e na identificação das dúvidas

frequentes sobre fisiologia da lactação e da alimentação durante a gestação.

Discussão
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Entre os aspectos inovadores da iniciativa podemos destacar o uso de tecnologias digitais para

concretizar  o  apoio  e  orientação das  mulheres,  observando os  princípios  de  acolhimento,

vínculo e afeto, em um período que os encontros presenciais estão desestimulados em função

da pandemia COVID-19. Além disso, esta constitui-se iniciativa potente no apoio a ações da

Rede SUS.

A pandemia de COVID-19, principalmente em seu início,  dificultou o acesso das mães e

famílias com crianças menores de dois anos à rede de atenção à saúde (RAS), devido à crise

do sistema e à recomendação de isolamento social. 

Esta dificuldade de acesso tem potencial repercussão para o apoio à amamentação realizada

pelas unidades da RAS, o que afeta duplamente este grupo, uma vez que além de outros

benefícios já  conhecidos,  a  amamentação é  a  melhor  medida de proteção disponível  para

bebês mesmo no contexto da pandemia de COVID-19. O contato pele a pele e a amamentação

devem ser mantidos, com a adoção de medidas gerais de controle de infecção. Quando as

mães estão muito doentes para amamentar, devem receber apoio para retirar o leite e o bebê

deve ser alimentado por uma pessoa saudável. Com base nas evidências atuais, o vírus não é

transmitido pelo leite materno, sendo os benefícios do leite materno superiores ao risco de

interrupção  da  amamentação  e  de  potencial  transmissão  do  coronavírus.  Diretrizes  sobre

Aleitamento Materno e COVID-19 foram produzidas e divulgadas para a RAS(13, 14, 17). 

O  Ministério  da  Saúde  (MS)  ressaltou  a  importância  da  manutenção  do  calendário  de

consultas,  que  inclusive  poderiam  ser  virtuais(13,  14).  Com  essa  tensão  na  capacidade  de

atendimento,  especialmente  dos  grupos  mais  vulneráveis,  foi  necessária  a  criação  de

mecanismos inovadores,  de forma a subsidiar  os processos formativos,  de comunicação e

sobretudo de cuidado com as mães, seus bebês e suas famílias.

Este é o contexto em que o MAMA se insere como um canal online nas redes sociais para

troca de informações utilizando uma linguagem direta, criativa e de fácil compreensão. Tal

estratégia inovadora se soma aos esforços de dar continuidade às ações de promoção, proteção

e apoio ao AM e ACS, mesmo perante contexto adverso e desafiador. O grupo pretendeu

constituir mais uma retaguarda para o SUS, no estado do Rio de Janeiro, em momento de

reorganização das ações de rotina, no cenário dessa pandemia. Contudo, tem ultrapassado essa
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intenção, sendo acessado por profissionais de saúde, estudantes e mulheres de outras regiões

do país.

Por ser uma experiência inovadora, embora seu início tenha sido impulsionado pela crise em

função da pandemia, acredita-se que deva permanecer com estratégia de apoio ao SUS. O

compartilhamento  dessa  iniciativa  pode  inspirar  ações  de  formação  em  serviço  e

desenvolvimento de iniciativas locais, por meio de conhecimento consolidado na comunidade

científica  e  nas  políticas  públicas,  atentando-se  para  linguagem simples,  direta  e  de  fácil

compreensão, e em formato de fácil compartilhamento por meio das redes sociais.

O desenvolvimento de estratégias que se somam às ações desenvolvidas pela RAS para a

promoção  do  aleitamento  materno  e  à  alimentação  complementar  saudável  é  uma

oportunidade que vai  ao encontro dos avanços conquistados no aumento das prevalências

dessas práticas, recentemente apontados no Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição na

Infância  (ENANI-2019)(6).  Tais  resultados  refletem  o  esforço  contínuo  e  progressivo,

impulsionados pela  gestão e  articulação política de uma rede interfederativa,  intersetorial,

interinstitucional, solidária, colaborativa e coordenada.

Tal iniciativa ganha relevância nos tempos atuais considerando o incremento das tecnologias

digitais  de informação e comunicação na sociedade e visa apoiar gestores,  profissionais e

outros trabalhadores de saúde, bem como diferentes atores da sociedade na implementação

dessas estratégias, com base em métodos participativos e materiais educativos adaptados ao

contexto virtual, alinhadas às ações de educação em saúde que têm foco na assistência pré-

natal; boas práticas no parto e nascimento; na atenção integral à saúde da criança e da mulher

na  atenção  básica.  Assim  espera-se  inspirar  práticas  de  formação  e  comunicação  online

voltadas à interação e construção coletiva de conhecimento por meio de plataformas digitais.

A experiência apresentada valoriza a criação de espaços estrategicamente planejados para a

discussão, integração e troca de experiências, levando à reflexão acerca das dificuldades e

possibilidades do aleitamento materno e da alimentação complementar saudável. Ela também

se insere no avanço tecnológico contínuo e na necessidade de se adequar os processos de

formação permanente às demandas da sociedade contemporânea.

Outro aspecto também inovador é seu caráter estritamente gratuito e vinculado ao SUS. Todas

as consultoras são servidoras públicas com forte atuação na promoção, proteção e apoio ao
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aleitamento materno no estado. Esta formação favorece uma iniciativa que tem por vocação o

entendimento de que sendo o aleitamento materno um direito humano fundamental garantido

em nossa Constituição(18), todas as mulheres e bebês que vivenciam essa condição são sujeitos

e  devem  ser  referenciadas  para  a  rede  pública  por  seu  caráter  universal,  respeitando  a

liberdade individual. Assim, o MAMA divulga e consolida a qualidade de um sistema que

teve impacto incontestável na elevação da prevalência do aleitamento materno em nosso país

que é  a  rede SUS.  Nosso escopo se amplia  na formação,  no serviço  atrelado à  extensão

universitária e no atendimento universal. 

Conclusão

A análise dos atendimentos realizados pelo MAMA ratificam a necessidade de fortalecimento

de  ações  e  estratégias  de  promoção  e  apoio  à  amamentação  no  pré-natal  e  puerpério,

demandando a educação permanente de profissionais e a revisão de rotinas nas maternidades e

na atenção primária à saúde. Especial reflexão devemos ter em relação às mulheres atendidas

na rede privada, visto que a rede pública, no estado do Rio de Janeiro tem um histórico de

investimento neste cuidado.

Por último, diante do compromisso de equidade em saúde e nutrição, apontamos o desafio de

ampliação da  divulgação deste  serviço no âmbito  da rede SUS, aumentando  o acesso de

mulheres usuárias desta rede que vivem em situações de maior vulnerabilidade.
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