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RESUMO 
 

DODT, R. C. M. Aplicação e Validação da Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form (BSES-SF) em 

Puérperas. Fortaleza. [Dissertação]. Fortaleza (CE). Universidade Federal do Ceará. 2008. 

 
A Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form (BSES – SF) é um instrumento que se 
destina avaliar as expectativas pessoais acerca da auto-eficácia da mulher que amamenta. 
Logo, este estudo teve como objetivos: aplicar a BSES-SF em mulheres assistidas no 
puerpério imediato e verificar a confiabilidade e a validade da BSES-SF para a detecção 
da confiança das mulheres no leite materno e no seu potencial de exercer a 
amamentação. No contexto brasileiro, a BSES nas duas formas (completa e abreviada) foi 
submetida ao processo de tradução e adaptação cultural para a língua portuguesa por Oriá 
(2008). Assim, desenvolveu-se um estudo metodológico com abordagem quantitativa 
realizado nas unidades de Alojamento Conjunto (AC) de uma maternidade pública de 
grande porte, de referência terciária na assistência perinatal e neonatal, em Fortaleza. A 
amostra foi constituída por 294 puérperas admitidas no alojamento conjunto. A coleta de 
dados ocorreu no período de agosto a outubro de 2007, tendo sido utilizada além da 
BSES-SF, um formulário com informações sociodemográficas, antecedentes obstétricos, 
dados da gravidez atual, parto, puerpério, condições da mama, dados do nascimento e 
saúde da criança. O Alfa de Cronbach foi de 0,74, indicando alta consistência interna, a 
qual foi ratificada pelo coeficiente de correlação intraclasse que variou de 0,69 a 0,78. A 
validade de construto realizada pela análise fatorial utilizando a análise dos componentes 
principais, revelou que apesar dos itens 3,7 e 9 ficarem alocados nos dois fatores, 
prevaleceu o fator com maior valor da correlação, respectivamente o item 3 (0,353) e 9 
(0,536) no domínio intrapessoal e item 7 (0,565) no domínio técnico, pois todos os itens 
têm cargas fatoriais acima de 0,30, o que é recomendado pelos especialistas, portanto 
nenhum item foi eliminado. A partir da correlação entre a BSES-SF e as variáveis 
sociodemográficas, verificou-se que somente a idade das puérperas apresentou 
associação estatística significante tanto na escala total   (r = 0,139; p = 0,018), como no 
domínio técnico (r = 0,118; p = 0,044) e no domínio intrapessoal (r = 0,133; p = 0,023). 
Constatou-se, portanto, a relevância da escala quanto a sua utilização pelos enfermeiros 
no Alojamento Conjunto, constituindo-se um instrumento confiável e válido para 
diagnosticar a confiança das puérperas no leite materno e no seu potencial de exercer a 
amamentação, o que resultará em intervenções individualizadas e em uma assistência 
voltada para a promoção da saúde.  

 

Palavras chave: Aleitamento Materno, Alojamento Conjunto, Validade dos testes, 
Enfermagem. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

DODT, R. C. M. Application and Validation of Breastfeeding Self-Efficacy Scale - Short Form (BSES-SF) in 

postnatal mothers. Fortaleza. [Dissertation]. Fortaleza (CE). Federal University of Ceará. 2008. 

 
Breastfeeding Self-Efficacy Scale - Short Form (BSES - SF) is an instrument that is used to 
evaluate the personal expectations concerning the breastfeeding woman self-effectiveness. 
Therefore, this study had as objectives: to apply BSES-SF in women attended in the 
immediate postpartum period and to verify the reliability and the validity of BSES-SF for the 
detection of the women's trust in the maternal milk and in her potential of exercising the 
breast-feeding. In the Brazilian context, BSES in its two forms (complete and abbreviated) 
was submitted to the translation process and cultural adaptation for the Portuguese 
language by Oriá (2008) and thus a methodological study with quantitative approach was 
developed and carried out in the units of rooming-in care (RC) of a large public maternity, 
of tertiary reference in the perinatal and neonatal assistance, in Fortaleza. The sample was 
constituted of 294 postnatal mothers, admitted in the RC. The data collection took place in 
the period of August to October 2007, having been used besides BSES-SF a form with 
social-demographic information, obstetric antecedents, current pregnancy data, labor, 
postpartum period, breast condition, birth data and information on the child's health. The 
Alpha of Cronbach was of 0,74 indicating high internal consistence, which was ratified by 
the coefficient of intraclass correlation that varied from 0,69 to 0,78. The construct validity 
accomplished by the factorial analysis using the analysis of the main components, revealed 
that in spite of items 3,7 and 9 being allocated in the two factors, the factor with the larger 
value of the correlation prevailed, respectively items 3 (0,353) and 9 (0,536) in the 
intrapersonal domain and item 7(0,565) in the technical domain, because all of the items 
have factorial loads above 0,30, what is recommended by the specialists, therefore no item 
was eliminated. Starting from the correlation between BSES-SF and the social-
demographic variables, it was verified that only the age of the postnatal mothers presented 
significant statistical association both in the total scale (r = 0,139; p = 0,018), as in the 
technical domain (r = 0,118; p = 0,044) and in the intrapersonal domain (r = 0,133; p = 
0,023). It was verified, therefore, the relevance of the scale as for its  use by the nurses in 
the Joint Lodging, being a reliable instrument, valid to diagnose the postnatal mothers trust 
in the maternal milk and in their potential of exercising the breast-feeding, that will result in 
individualized interventions and in an assistance focused on the promotion health. 
 
 
Keywords: Breastfeeding, Rooming-in Care, Validity of tests, Nursing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 

DODT, R. C. M. Aplicación y Validación de la Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form (BSES-SF) en 

Puérperas. Fortaleza. [Dissertación]. Fortaleza (CE). Universidade Federal do Ceará. 2008. 

 
La Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form (BSES – SF) es una herramienta que se 
destina a evaluar las expectativas personales de la auto eficacia de la mujer que 
amamienta. Así, este estudio tuvo como objetivos aplicar la BSES-SF en mujeres asistidas 
en el puerperio inmediato y verificar la seguridad y la validad de la BSES-Sf para la 
detección de la seguridad de las mujeres en la leche maternal y en el potencial de ejercer 
el amamantamiento. En el contexto brasileño, la BSES en las dos maneras (completa y 
abreviada) fue sometida al proceso de traducción y adaptación cultural para la lengua 
portuguesa por Oriá (2008) y así se desarrolló un estudio metodológico con abordaje 
cuantitativa realizado en las unidades de Alojamiento Conjunto (AC) de una maternidad 
pública de gran puerte, de referencia terciaria en la asistencia perinatal y neonatal, en 
Fortaleza. La amuestra fue compuesta de 294 puérperas, admitidas en el alojamiento 
conjunto. La colecta de datos ocorrió en el período de agosto a octubre de 2007, en que se 
utilizó además de la BSES-SF una encuesta con informaciones sociodemográficas,  
antecedentes obstétricos, datos de la gestación actual, parto, puerperio, condiciones de la 
mama, datos del nacimiento y salud del niño. El Alfa de Cronbach fue de 0,74 indicado alta 
conciencia interna, la cual fue ratificada por el coeficiente de correlación que varió de 0,69 
a 0,78. La validad de construto realizada por el análisis factorial que utilizó el análisis de 
los componientes principales, reveló que apesar de los itens 3,7 y 9 fueron alocados en los 
dos factores, prevaleció el factor con mayor valor de la correlación, respectivamente el 
ítem 3 (0,353) en el dominio intrapersonal e ítem 7 (0,565) en el dominio técnico, pues 
todos los itens tienen cargas factoriales acima de 0,30, lo que es recomendable por los 
especialistas, por lo tanto ningún ítem fue rechazado. A partir de la correlación entre la 
BSES-Sf y las variables sociodemográficas, se verificó que solamente la edad de las 
puérperas presentó asociación estatística significante tanto en la escala total (r = 0,139; p 
= 0,018), como en el dominio técnico (r = 0,118; p = 0,044) y en el dominio intrapersonal (r 
= 0,133; p = 0,023). Se constató, por lo tanto, la relevancia de la escala mientras a su 
utilización por los enfermeros en el Alojamiento Conjunto, se constuyendo así una 
herramienta confiable, válida para diagnosticar la seguridad de las puérperas en la leche 
maternal y en el su potencial de ejercer el amamantamiento, lo que resultará en 
intervenciones individualizadas y en una asistencia que camina para la promoción de la 
salud.  
 
Palabras clave: Lactancia materna, Alojamiento Conjunto, Validad de los testes, 
Enfermería. 
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Introdução 
 



1 INTRODUÇÃO 

 

A Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form (BSES – SF) é um 

instrumento que se destina a avaliar as expectativas pessoais acerca da auto-eficácia da 

mulher que amamenta. Há dois tipos de expectativas relacionadas a qualquer forma de 

comportamento: expectativas de eficácia, em que está envolvida a capacidade para 

execução do comportamento, e as expectativas de resultados, acerca do que acontecerá 

como resultado do comportamento engajado (PEDROSO; OLIVEIRA; MORAES, 2007).  

A Escala BSES – SF foi desenvolvida à luz da Teoria de Auto-Eficácia de 

Bandura (1977) que defende a idéia que o indivíduo possui capacidades que lhe 

possibilitam utilizar símbolos (cognições) para realizar uma ação específica necessária à 

obtenção de um determinado resultado. A auto-eficácia e as expectativas de resultado da 

ação referem-se à percepção que se pode mudar a realidade e lidar com os riscos ou 

ameaças através de uma ação preventiva.  

Nessa perspectiva é que este estudo tem a finalidade de aplicar a escala em 

puérperas no alojamento conjunto, com o intuito de auxiliar a mulher no seu processo de 

amamentação e consequentemente reduzir o desmame precoce. Posto que a partir do 

conhecimento das percepções pessoais relativas à competência, capacidades e meios das 

puérperas lidarem de forma adequada com as exigências inerentes ao aleitamento 

materno, será possível promover a saúde do binômio mãe-filho concretamente em 

instituições de saúde. 

 

1.1 Aleitamento Materno e a morbi-mortalidade infantil 

 

Sabe-se que mais de 10 milhões de crianças morrem por ano no mundo, em 

sua grande maioria nos países pobres e o mais agravante por causas evitáveis. Em 1990, 

mais de 1 milhão de crianças que morreram poderiam ter sobrevivido, caso tivessem sido 

amamentadas durante os seus seis primeiros meses de vida. A mortalidade de recém-

nascidos não amamentados vivendo no Terceiro Mundo é, pelo menos, cinco vezes maior 



do que as crianças que receberam colostro e leite materno de suas mães (TERUYA; 

COUTINHO, 2006). 

No Brasil, a mortalidade infantil estimada para o ano de 2004 foi de 30 óbitos 

por 1000 nascidos vivos (nv) numa população de mais de 180 milhões de habitantes. 

Considera-se ainda um coeficiente elevado quando comparado a outros países da 

América Latina, como Argentina (19 por 1000 nv) e Chile (11 por 1000 nv). Além disso, em 

um país com dimensões continentais como o Brasil, persistem as desigualdades regionais, 

com coeficientes de mortalidade infantil variando de 18,7 na região Sul, a 53,5, na região 

Nordeste e podendo ser encontrados em municípios brasileiros coeficientes de 

mortalidade superiores a 110 por 1000 nv (Id., 2006,p.16). 

Em 2002, os países – membros da Organização das Nações Unidas (entre 

elas o Brasil) estabeleceram Metas de Desenvolvimento do Milênio, dentre as quais, as 

nações asseguraram a redução de 2/3 da mortalidade infantil para o ano de 2015, 

embasados nos índices de mortalidade de 1990. Nesse contexto, o aleitamento materno 

por si só configura-se uma importante intervenção, posto que é capaz de reduzir 13% das 

mortes em crianças com menos de 5 anos (Ibd, p.17). 

Segundo a Secretaria de Saúde do Estado, pela primeira vez na história do 

Ceará a taxa de mortalidade infantil ficou abaixo de 20 por mil nascidos vivos, e aponta a 

amamentação como principal fator para redução dos índices de mortalidade infantil no 

Ceará, que em 2005, foi de 18,5 mortes por 1000 nv (CEARÁ, 2006). 

O aleitamento materno é universalmente reconhecido como importante para 

a saúde do lactente e amplamente discutido nos serviços de saúde, na comunidade 

acadêmica e na sociedade. Porém, apesar de todo esforço de demonstração de sua 

relevância e de estratégias implementadas pelo governo brasileiro ao incentivo à 

amamentação, perdura uma média de aleitamento exclusivo inferior aos preconizados pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF) e Ministério da Saúde (MS). Este aparente paradoxo induz a refletir sobre os 

caminhos trilhados nessa jornada de manter o aleitamento exclusivo até os primeiros seis 

meses de vida por constituir-se um alimento completo de nutrientes, fatores de proteção, 

aumentar o vínculo afetivo com a mãe, reduzir a morbi-mortalidade infantil, e ser 



recomendado pela UNICEF, MS, WABA (World Alliance for Breastfeeding Action), IBFAN 

(International Baby Food Action Network) e World Health Organization (WHO, 1998). 

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a mediana de amamentação é de 10 

meses. No entanto, estudos demonstram que a mediana de amamentação exclusiva é de 

apenas 23 dias, havendo variações regionais (BUENO; TERUYA, 2004). 

De acordo com o Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) de 2004, 

a proporção de crianças até 4 meses com aleitamento materno exclusivo, nas áreas 

cobertas pelo Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS), no Brasil foi de 68,9% e 

no Ceará 63,4%; já nas áreas cobertas pelo Programa Saúde da Família(PSF), no Brasil 

foi de 69,8% e o Ceará manteve-se na média nacional, com 69,0% (BRASIL, 2004). 

No Nordeste, em 1999, foram observados os seguintes índices de 

amamentação exclusiva: na faixa etária de 0 a 30 dias – 53,1% e no município de 

Fortaleza (Ceará)– 73,4% e a mediana de amamentação foi de 64 dias. Ainda analisando 

os indicadores de atenção básica do MS, no ano de 2004, evidenciou-se o índice de 

62,7% de crianças com aleitamento materno exclusivo até os quatro meses de vida 

(BRASIL, 2004). 

Estudo realizado em 14 municípios da Grande São Paulo, evidenciou que se 

as crianças forem amamentadas, as duas principais causas de óbito (pneumonia e 

diarréia) no primeiro ano de vida poderão ser significativamente reduzidas – as frações de 

mortalidade evitável por amamentação superam os 60% para infecção respiratória e os 

80% para diarréia em todos os municípios estudados (ESCUDER; VENANCIO; PEREIRA, 

2003). 

Diante desses dados, compreende-se que há real possibilidade de reverter 

esse cenário. Como o enfermeiro é o profissional que mais estreitamente se relaciona com 

a mulher durante o ciclo gravídico-puerperal e tem importante papel nos programas de 

educação em saúde, durante o pré-natal, ele deve preparar a gestante para o aleitamento, 

para que no pós-parto o processo de adaptação da puérpera ao aleitamento seja facilitado 

e tranqüilo, evitando assim, dúvidas, dificuldades e possíveis complicações (KING, 2001). 

Reconhecendo a necessidade de ampliar cada vez mais o cuidado de saúde 

do binômio mãe e filho, a enfermagem precisa reverter essa separação entre teoria e 



prática e consequentemente reduzir os índices de desmame precoce em nosso país e 

melhorar a qualidade e expectativa de vida do binômio mãe-filho. 

 

1.2  Aleitamento Materno e a Política Pública Nacional de Saúde 

 

As políticas públicas funcionam como instrumentos de aglutinação de 

interesses em torno de objetivos comuns que passam a estruturar uma coletividade de 

interesses. Segundo uma definição estipulativa, toda política pública é um instrumento de 

planejamento, racionalização e participação popular. Os elementos das políticas públicas 

são o fim da ação governamental, as metas nas quais se desdobra esse fim, os meios 

alocados para a realização das metas e, finalmente, os processos de sua realização 

(BUCCI, 2006). 

No Brasil, a saúde da mulher foi incorporada às políticas nacionais de saúde 

nas primeiras décadas do século XX, sendo limitada, neste período, às demandas relativas 

à gravidez e ao parto. Os programas do Ministério da Saúde (MS), elaborados nas 

décadas de 30, 50 e 70 dirigidos a população materna e seu infante, traduziam uma visão 

restrita sobre a mulher, baseada em sua especificidade biológica e no seu papel social de 

mãe e doméstica, responsável pela criação, educação e cuidado com a saúde dos filhos e 

demais familiares numa perspectiva funcionalista de Talcott Parsons, na época, visão 

hegemônica na sociologia americana e que influenciaram as abordagens sobre família no 

mundo ocidental. Para o sociólogo americano, a mulher tinha um papel expressivo 

(BRASIL, 2004). 

Outras características das ações realizadas sob a orientação do MS era a 

verticalidade e a falta de integração com outros programas e ações propostas pelo 

governo federal (PÔSTER, 1979). Nesse período, o Aleitamento Materno não era o foco 

de atenção das políticas públicas de saúde. 

Nos anos 80, foi lançado no Brasil o Programa Nacional de Incentivo ao 

Aleitamento Materno (PNIAM). A partir daquele momento, o Ministério assumiu essa 

política como prioridade nacional que conquistou resultados de impacto. Vale lembrar que 



no mesmo período os índices de morbimortalidade infantil eram inaceitáveis pelas 

organizações mundiais (WHO E UNICEF). 

O paradigma de amamentação da década de 80 é fruto de uma construção 

do movimento higienista e remonta do século XIX. Essa informação é relevante para que 

se compreenda o modelo vigente, ainda coercitivo, que infelizmente perpetua-se nos 

serviços de saúde. O modelo adotado na implantação do PNIAM em 1981, biologizou e 

considerou o ato de amamentar instintivo e natural do ser humano, o que suscitou diversos 

estudos buscando rever esse modelo de amamentação que desconsiderava o sujeito (a 

mulher) e a magnitude da teia de fatores que circundam essa temática (ALMEIDA, 1999).  

Com as mudanças políticas, houve desativação e desmembramento de 

comissões e programas no MS, nesse contexto o PNIAM viveu um período de ostracismo, 

havendo o risco de extinção conseqüente às dificuldades estruturais. Vale salientar que 

neste ínterim o programa manteve-se graças ao grande interesse dos profissionais 

envolvidos no processo, das instituições as quais estes estavam vinculados e pelas 

demandas convergirem ao Banco de Leite do Instituto Fernandes Figueira - IFF/FIOCRUZ, 

devido sua posição estratégica no cenário nacional (FERREIRA, 2005). 

O PNIAM iniciou sua retomada em 1993, através do apoio da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), tendo 

como linha primaz de ação a implementação do Programa Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança em território nacional (FERREIRA, 2005). Tal estratégia trouxe novo fôlego para o 

aleitamento materno no circuito das políticas estatais. A iniciativa passou a incorporar os 

significados de proteção e apoio à amamentação, superando as formulações que 

anteriormente só contemplavam aspectos relativos ao incentivo do aleitamento materno. 

Essa forma mais abrangente de pensar o aleitamento, momento que vivemos, exige que 

se estabeleça um novo foco sobre a mulher, que não pode ser sozinha responsabilizada 

pelo êxito da amamentação e culpada pelo desmame precoce (SOUZA; ALMEIDA, 2005). 

No ano de 2006, completou-se 25 anos de Política Nacional de Incentivo ao 

Aleitamento Materno e no mês de fevereiro, aconteceu em Brasília (DF) o primeiro 

Seminário para a definição da Política Nacional de Aleitamento Materno. O Brasil é modelo 

para outros países em relação a adoção de políticas de incentivo ao aleitamento materno. 

Com isso, o Ministério da Saúde reforça a importância da amamentação, havendo um 



crescimento de 40% nos índices de aleitamento materno exclusivo no período de 1986 a 

1999, sendo o Brasil um dos únicos países do mundo a alcançar esse avanço. 

Um dos destaques do programa do governo de incentivo à amamentação, é 

a legislação de proteção ao aleitamento materno que compreende a regulamentação da 

comercialização de leites artificiais, bicos, chupetas e mamadeiras; a garantia de 120 dias 

de licença maternidade e redução de uma hora em cada dia de trabalho até a criança 

completar seis meses de idade são as mais representativas dessas conquistas.  

Foi aprovado no dia 18 de outubro de 2007, o projeto de lei da senadora 

Patrícia Saboya (PDT-CE) que amplia de 120 para 180 dias a licença-maternidade e ainda 

previu desconto no Imposto de Renda para as empresas que estenderem em dois meses 

o período da licença-maternidade. Particularmente, a licença-maternidade de seis meses 

já é realidade em 50 municípios e cinco estados do Brasil, no qual se destaca o Ceará com 

a adesão dos municípios Ibiapina, Itaiçaba, Baturité, Pentecoste, Farias Brito, Fortaleza, 

Beberibe, Maranguape, Redenção, General Sampaio, Tamboril, Aquiraz, Nova Russas, 

Varjota, Pindoretama, Ipu, Sobral, Ubajara, Horizonte, Maracanaú, Solonópole e 

Jaguaretama. Importante ressaltar o papel das entidades civis como a Sociedade 

Brasileira de Pediatria (SBP) e Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), assim como 

movimentos feministas, o que demonstra a mobilização da sociedade em prol do 

Aleitamento Materno. 

Já a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes e 

Crianças da Primeira Infância e de Bicos, Chupetas e Mamadeiras (NBCAL) protege o 

aleitamento materno das estratégias de marketing usadas pelas indústrias que 

comercializam produtos que interferem na amamentação. A redução de propagandas 

tendenciosas e a atuação do governo tem realmente feito frente às empresas envolvidas 

nessa questão, apesar da complexidade que o tema requer. 

O Ministério da Saúde (MS) também desenvolve o programa de incentivo 

conhecido como Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) incorporada como ação 

prioritária em 1992, cuja estratégia reconhece as maternidades que trabalham com 

excelência a promoção do aleitamento materno, capacita a equipe de funcionários e 

diferencia o pagamento dos procedimentos obstétricos realizados na instituição 

credenciada. Atualmente, existem no Brasil 336 Hospitais Amigos da Criança, com maior 



concentração na região Nordeste, sendo nosso país o único que proporciona incentivos 

financeiros, cujos valores estão estabelecidos na Portaria GM 1.117 de 07 de junho de 

2004. 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) foi idealizada para promover, 

proteger e apoiar o aleitamento materno. O objetivo é mobilizar os funcionários dos 

estabelecimentos de saúde para que mudem condutas e rotinas responsáveis pelos 

elevados índices de desmame precoce. Na prática, há uma mobilização severa das 

instituições credenciadas e busca-se o engajamento dos funcionários nesse sentido, com 

investimentos na capacitação e qualificação da equipe de saúde. Atualmente, o Ceará 

possui 36 hospitais “Amigos da Criança”, que cumprem os dez passos do aleitamento 

materno, ocupando o primeiro lugar no ranking em número de hospitais com esse perfil no 

Brasil e sendo seguido por São Paulo, que tem 32 unidades. 

Além disso, a Semana Mundial de Amamentação é um marco, que repercute 

nacionalmente com grande importância para a promoção do aleitamento. Os temas 

acompanham a evolução do aleitamento e a ideologia que lhe dá suporte. Fazendo uma 

análise crítica dos temas utilizados no decorrer desses anos observa-se uma estreita 

relação destes com as lutas sociais vigentes no período, por exemplo, em 1993: 

“Amamentação – Direito da Mulher no Trabalho”, exprime a necessidade de reforçar o 

direito trabalhista da mulher lactante; em 2001: “Amamentação na Era da Informação”, 

dando ênfase à inserção do tema ao universo da informática e as diversas formas de 

divulgar e comunicar à sociedade, sem tergiversar à velocidade e qualidade das 

informações. No ano de 2006 o tema foi “Amamentação. Garantir este direito é 

responsabilidade de todos”, o que confirma a nova tendência de tirar o “peso” e a 

responsabilidade dos ombros da mulher que amamenta, sendo, então uma tentativa de 

socializar esse ato de doação e amor. Por fim, em 2007, o tema da semana é 

“Amamentação ao nascimento sem nenhum impedimento”, que está intrinsecamente 

relacionado ao 4º passo da IHAC e ao 5º passo da Iniciativa Unidade Básica Amiga da 

Amamentação (IUBAM), que é ajudar as mães a iniciar o aleitamento na primeira meia 

hora após o nascimento e orientar as gestantes sobre a importância de iniciar a 

amamentação neste intervalo e de ficar com o bebê em Alojamento Conjunto, 

respectivamente. 



O Projeto Carteiro Amigo é uma atividade de incentivo ao aleitamento 

materno, que surgiu em 1996 no Estado do Ceará, como uma estratégia para reverter o 

quadro de desnutrição e mortalidade. Atualmente, em Fortaleza, conta-se também com a 

parceria do Corpo de Bombeiros, na busca ativa dos frascos de leite das doadoras em 

seus domicílios, para garantir o estoque em nossos bancos de leite humano. 

Outra estratégia que incentiva o Aleitamento Materno (AM) é a Rede de 

Bancos de Leite Humano, em que o Brasil possui a maior e mais complexa rede do 

mundo, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde por meio do Prêmio Sasakawa 

conferido em 2001 (FERREIRA, 2005). Hoje a rede brasileira possui 186 bancos de leite 

humano e dez em estágio de implantação. 

Cabe destacar o desempenho dos Bancos de Leite Humano, cuja principal 

ação é apoiar as mulheres que desejam amamentar seus filhos, sendo que nesse 

processo, além de conseguir prolongar a amamentação, muitas descobrem, ou aprendem, 

a identificar o excesso de leite e tornam-se doadoras. O leite humano pasteurizado no 

Brasil é seguro e atende prioritariamente aos recém nascidos prematuros e/ou aos que, 

por algum motivo, necessitam de internação em Unidades Neonatais. Em 2003, foi 

instituído o Dia Nacional de Doação de Leite Humano, para estimular as doações. 

Observa-se o engajamento de artistas televisivos nessas campanhas, e cabe uma crítica 

aos textos apelativos, veiculados nos encartes do Ministério da Saúde (MS), que nos 

remetem à ideologia normativa de outrora, como por exemplo: Amamentar é um ato de 

amor! Porém questiona-se, só ama o filho a mãe que amamenta?  

O Prêmio Bibi Vogel instituído pela Portaria Nº 1907 de 13 de setembro de 

2004 veio somar-se a estas iniciativas, visando reconhecer e estimular experiências 

municipais exitosas na promoção, apoio e proteção ao aleitamento materno, com destaque 

para a atenção básica.  

Diante destas considerações, percebem-se várias estratégias de incentivo, 

infelizmente isoladas e muitas vezes até contrapostas, o que denuncia a falta de 

articulação das ações básicas de saúde. Divulga-se um cuidado, modelo de assistência 

ideal, que não se concretiza, pois coincide com a grave crise econômica, política e social e 

esbarra na limitação do Estado de suportar tamanha demanda e ficamos, infelizmente, 

muitas vezes, somente na esfera do discurso.  



Sendo assim, o aleitamento materno tem-se apresentado de forma 

transversal nas políticas públicas dirigidas à mulher e à criança, e deve congregar 

diretrizes e ações que atendam às reais necessidades da mulher, levando em 

consideração os fatores intrínsecos e extrínsecos que fazem parte do cotidiano da mesma.  

 

1.3 Promoção da Saúde do binômio mãe-filho no aleitamento materno 

 

O aleitamento materno é considerado um dos pilares fundamentais para a 

promoção e proteção da saúde das crianças em todo o mundo (KUMMER et al, 2000). 

No cenário da medicalização do corpo feminino, de forma gradativa ao longo 

do século XX, a mulher afastou-se da função de amamentar, devido a inúmeros fatores 

dentre os quais: o surgimento da mamadeira e fórmulas lácteas, a refrigeração e a 

pasteurização; a mulher assumiu novos papéis na sociedade e valorizou o cuidado com o 

seu corpo (MONTEIRO; GOMES; NAKANO, 2006). 

Muitos são os fatores que contribuem para determinar a forma como as 

mulheres alimentam seus filhos e a duração do aleitamento. Esses fatores incluem: 

características sócio-econômicas e culturais (rural/urbano, nível de escolaridade, inserção 

no mercado de trabalho etc), a influência da propaganda das fórmulas infantis e a atuação 

dos serviços de saúde, da família e da rede social de apoio. 

Há inúmeros trabalhos que reafirmam a importância do leite humano para a 

criança e os benefícios para a saúde da mulher, entretanto pouco se tem discutido acerca 

do desejo, da vontade dessa mulher amamentar. Na sociedade pós-moralista, o foco da 

atenção na família deixa de ser a responsabilidade com os pais por parte dos filhos, para 

uma total responsabilidade pelo bem-estar dos filhos por parte dos pais (LIPOVETSKY, 

2005). Nesta perspectiva, inclui-se a obrigatoriedade do aleitamento materno. Os direitos 

iniciam-se desde o ventre, com o direito do embrião e estende-se ao longo de uma infância 

e adolescência cada vez mais prolongadas. A mãe que não amamenta fica sendo vista 

como um ser insensível, sem afeto e sem instinto materno. 



Não há como discutir a amamentação, sem refletir sobre a sociedade em que 

vivemos cujos valores são deturpados pelos meios de consumo, pela mídia e pela 

equivocada noção/modelo de estrutura familiar. Em uma sociedade que valoriza e cultua a 

beleza do corpo, na qual mulheres submetem-se a cirurgias plásticas, na busca incansável 

de atender um padrão de beleza, como defender o aleitamento que é, antes de qualquer 

outra coisa, doação e amor? Nossa sociedade, hedonista e narcisista está disposta a 

pagar este preço? A humanidade tem caminhado contra si mesma, e por mais 

contraditório que pareça, alimentar esse discurso é meio que andar na contramão dos 

valores atuais voltados ao bem-estar individual, onde o outro só me interessa quando me 

serve de espelho. 

A mulher na sociedade atual insere-se no espaço público, outrora masculino, 

embora não tenha perdido o papel de mantenedora do grupo familiar, e muitas vezes não 

conta com a ajuda de um companheiro, ou de uma rede social de apoio. E quando há a 

participação do companheiro, este raramente divide as atividades domésticas, 

sobrecarregando a mulher com uma tripla jornada de trabalho. Diante desse contexto, 

torna-se problemático do ponto de vista operacional a cobrança de uma atitude passiva da 

mulher em relação ao aleitamento materno, se além de enfrentar as dificuldades inerentes 

à amamentação, há ainda as divergências sociais no enfrentamento dos problemas de seu 

cotidiano. É uma luta de espaço e de subsistência. É uma luta desumana e desigual, uma 

vez que se exige posturas diametricamente opostas: por um lado, a aceitação passiva do 

seu papel de fêmea da espécie e, por outro, a competitividade exigida no mundo do 

trabalho. 

Este alto nível de exigências, no trabalho e na família, pode levar a mulher a 

uma situação estressante que a inibe de tomar qualquer iniciativa de amamentar seu 

rebento (MCGOLDRICK, 1995). 

O aleitamento materno, então, não deve ser visto como responsabilidade 

exclusiva da mulher. Percebe-se que a lactante, e também os profissionais da saúde, tem 

procurado, frente aos fracassos da amamentação, suporte nas questões biológicas e 

técnicas. Entretanto, o aleitamento materno deve ser visto como uma prática complexa e 

dinâmica. Este ocupa um contexto caracterizado pela interrelação de suas propriedades e 

dimensões espaço-temporais da vida da mulher que amamenta em diversos aspectos que 



dizem respeito à percepção de si como um ser em transformação e que se interrelaciona 

em um contexto nas relações das esferas familiar, social, cultural e física (SILVA, 1997). 

Pela primeira vez entendeu-se que o ato de amamentar não consiste num 

processo meramente biológico, instintivo, natural e livre de intercursos. Ao contrário, a 

vivência das mulheres revela ser a amamentação um processo complexo que demanda 

aprendizado e apoio por parte dos seus familiares, de profissionais, de instituições de 

saúde e do Estado. Entretanto, entender não é suficiente. Os formuladores de política de 

saúde, cientistas formadores de opinião e profissionais da área da saúde da mulher e da 

criança, que atuam diretamente com a família no processo de amamentação, precisam 

reconstruir de forma ampliada seu conhecimento acerca desse objeto, identificando-o 

como somatório de saberes, fruto de aspectos biológicos, sociais, econômicos e políticos 

(SOUZA; ALMEIDA, 2005). 

Amamentar ou não um filho constitui-se em uma tarefa que ultrapassa as 

barreiras do querer. A decisão materna de amamentar é um fato que poderá influenciar 

diretamente na concretização desse ato, porém a amamentação é um advento também 

social, que muda conforme a época em que vivemos e quando a mãe escolhe a maneira 

em que vai alimentar seu bebê, expressa, nessa decisão, influências da sociedade, do seu 

estilo de vida, da sua história pessoal e de sua personalidade (MALDONADO, 2002). 

Inclui-se também, neste contexto, a família.  

Não basta a mulher estar informada das vantagens do aleitamento materno e 

optar por esta prática. Para levar adiante sua opção, ela precisa estar inserida em um 

ambiente favorável à amamentação e contar com o apoio de um profissional habilitado a 

ajudá-la, se necessário. Mas nem sempre o profissional de saúde tem conhecimentos e 

habilidades suficientes para manejar adequadamente as inúmeras situações que podem 

servir de obstáculo à amamentação bem-sucedida (GIUGLIANI; LAMOUNIER, 2004). 

No que tange à atuação dos serviços de saúde, há três condições em que o 

estimular e favorecer condições para o aleitamento pode fazer diferença e inclusive 

influenciar no Aleitamento Materno Exclusivo (AME), tais como: incentivo e apoio nas 

consultas do pré-natal; promoção do contato na maternidade imediatamente após o parto; 

e prosseguimento de apoio nas primeiras consultas do recém-nascido (NOVAES; 

ALMEIDA; ORTIZ, 2004).  



É nessa perspectiva que urge a necessidade de avançar não apenas na 

preparação do novo modelo de profissional a ser inserido no alojamento conjunto, mas 

acima de tudo de desenvolver no enfermeiro uma atitude crítica, de cidadania plena, 

preparado a propor, a construir em consonância com os anseios de suas clientes, de tal 

modo que a nutriz perceba-se sujeito e foco de sua atenção e assim sinta-se confortável e 

estimulada a engajar-se numa relação interpessoal, ajudando-a a tomar suas próprias 

decisões. 

No Brasil, a grande maioria das maternidades adota o sistema de Alojamento 

Conjunto (AC), que é um sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, logo após o 

nascimento, permanece ao lado da mãe, 24 horas por dia em um mesmo ambiente até a 

alta hospitalar. Tal modelo assistencial possibilita a prestação de todos os cuidados, bem 

como favorece o caráter educativo, no que concerne a orientação à mãe sobre a saúde do 

binômio mãe e filho (BRASIL,1993). 

O sistema de alojamento conjunto compreende a acomodação precoce do 

neonato ao lado do leito da mãe, para que esta, além de admirá-lo, tocá-lo e acariciá-lo 

possa aprender a cuidar de si mesma e de seu filho, sob a orientação e supervisão da 

equipe interdisciplinar, além de ser estimulada ao aleitamento materno, contando também 

com a colaboração do pai para ajudá-la no seu novo papel (BRASIL, 1994).  

No alojamento conjunto a mulher encontra-se na fase de puerpério imediato, 

que corresponde ao período de 06 semanas após o parto, começando com o término do 

processo de parturição e finalizando com o retorno dos órgãos reprodutivos ao estado 

anterior à gravidez (STRIGHT; HARRISON, 1998). 

O puerpério, sobreparto ou pós-parto, é um período cronologicamente 

variável, de âmbito impreciso, durante o qual se desenrolam todas as manifestações 

involutivas e de recuperação da genitália materna havidas após o parto (REZENDE; 

MONTENEGRO, 1999). 

A assistência ao puerpério tem como objetivos monitorar as alterações 

anatômicas e funcionais da regressão da gravidez, atenuar o desconforto associado e 

evitar as condições que podem acarretar morbidade e mortalidade para a mãe (MELSON; 

JAFFE; KENNER; AMLUNG, 2002). 



Vale ressaltar que a puérpera além de enfrentar todos os problemas físicos e 

emocionais de sua condição, ainda tem que se adaptar ao novo papel de mãe. Como 

revela Barbosa (2005), o puerpério é um momento de profundas mudanças, e com a 

aquisição do papel de mãe na vida dessas mulheres, as mesmas apresentaram 

sentimentos diversos, que variaram desde a alegria, medo e culpa, influenciando de 

maneira significativa em seu cotidiano. 

No ciclo vital da mulher, o ciclo gravídico puerperal é um dos três períodos 

críticos de transição que constituem verdadeiras fases do desenvolvimento da 

personalidade, caracterizados por mudanças metabólicas complexas, estado temporário 

de equilíbrio instável devido às grandes mudanças envolvidas nos aspectos de papel 

social, necessidade de novas adaptações, reajustamentos interpessoais e intrapsíquicos e 

mudança de identidade (MALDONADO, 2002).  

Desta forma, fica notória a grande responsabilidade do enfermeiro diante da 

labilidade emocional da puérpera, que necessita de suporte para enfrentar o processo da 

maternidade e do aleitamento materno sem desenvolver uma crise e vivenciar este 

momento de uma forma tranqüila e sem intercursos. Nesse emaranhado de sentimentos 

complexos e confusos, até ambivalentes, que evocam as experiências vicárias, as 

relações da puérpera com sua própria mãe, o planejamento, desejo e aceitação da 

gravidez, o relacionamento com o parceiro e o vínculo mãe e filho, podem repercutir 

diretamente na tomada de decisão da mulher quanto à questão do ato de amamentar.  

Como o período de internação no Alojamento Conjunto (AC) é rápido, o 

profissional necessita de um instrumento de avaliação que lhe dê suporte no julgamento 

das necessidades de suas clientes no seu processo de reorganização psíquica, para que 

possam ser realizadas intervenções que favoreçam e auxiliem a puérpera em sua auto-

eficácia para o aleitamento materno exclusivo, minimizando o risco de desmame precoce.  

Uma opção para os profissionais de saúde no entendimento das facilidades e 

dificuldades para a prática de uma atividade ou comportamento é a utilização de escala de 

medida que possa avaliar o conhecimento que as pessoas têm sobre determinada 

temática (VÍCTOR, 2007).  

Na questão do aleitamento materno, pautada na auto-eficácia do ato de 

amamentar, a Enfermeira Drª. Dennis elaborou uma ferramenta (escala) precisa, a 



Breastfeeding Self Efficacy Scale (BSES) que permite identificar o alto risco de mães 

descontinuarem precocemente a amamentação. 

 

1.4 Auto-eficácia e Breastfeeding Self Efficacy Scale – short form 

 

O conceito de auto-eficácia é a crença sobre a habilidade pessoal de 

desempenhar com sucesso determinadas tarefas ou comportamentos para produzir um 

resultado desejável (BANDURA, 1977). 

Auto-eficácia é definida como a convicção pessoal de que se pode executar 

com sucesso uma ação para produzir resultados desejáveis em uma dada situação (VAN 

DER BIJL; SHORTRIDGE-BAGGETT, 2001).  

A expectativa de auto-eficácia é alimentada por quatro fontes: realizações 

pessoais, observação de experiências, persuasão verbal e respostas emocionais 

(SALVETTI; PIMENTA, 2007).  

Essas fontes podem ser encontradas explicitamente, no cotidiano do 

alojamento conjunto, como descrito a seguir: 

REALIZAÇÕES PESSOAIS: são as fontes de informação mais importantes 

para a expectativa de eficácia, pois são baseadas em experiências próprias. Se a mulher 

já amamentou anteriormente e foi bem sucedida, ela estará mais segura quanto ao seu 

desempenho e ao contrário, se essa mulher não teve uma experiência exitosa com a 

amamentação, esta vivência pode deixá-la insegura, temerosa e consequentemente 

menos confiante na sua capacidade de amamentar seu filho. 

OBSERVAÇÃO DE EXPERIÊNCIAS: Observar as pessoas desempenhando 

atividades sem conseqüências adversas pode gerar no observador a expectativa de que 

ele também é capaz de realizá-las, ou obter algum ganho de desempenho; apesar de mais 

fraca que a experiência pessoal podem produzir mudanças importantes e duradouras no 

desempenho. Nas enfermarias de alojamento conjunto, há seis leitos e nesse espaço as 

mulheres podem trocar experiências, observar o desempenho uma das outras, conversar, 



tirar dúvidas e encorajar-se mutuamente, tornando-as naturalmente mais confiantes, 

seguras e auxiliando aquelas menos habilidosas. 

PERSUASÃO VERBAL: é uma estratégia largamente utilizada, pois é 

simples e está sempre disponível. Pela persuasão as pessoas podem sentir-se 

estimuladas a enfrentar situações que avaliavam como superando suas habilidades. Pode 

contribuir para desempenhos com sucesso, especialmente se o reforço é oferecido dentro 

dos limites reais e se organiza a experiência de modo que a pessoa possa ter êxito. Em 

uma instituição com o título de “Hospital amigo da criança”, toda a equipe está 

sensibilizada a encorajar o aleitamento materno e consequentemente apoiar a mulher 

nesse processo. As orientações individuais ou em grupo estimulam e reforçam a 

importância do Aleitamento Materno (AM). Vale salientar, que essa estratégia só terá êxito 

se for considerado o momento adequado e a vontade da cliente, afinal para que a 

informação seja apreendida é necessário o desejo de obtê-la.  

RESPOSTAS EMOCIONAIS: situações estressantes produzem respostas 

emocionais que, dependendo da situação, podem interferir na percepção de competência 

pessoal. Respostas emocionais com repercussões físicas como ansiedade, medo, fadiga, 

dor e mal estar geral, influenciam negativamente na percepção de auto-eficácia. Tende a 

julgar que não é capaz de lidar com situações que evocam tais respostas. Minimizar o 

desgaste emocional, aliviar a ansiedade, o medo, entre outros, melhora a percepção de 

auto-eficácia e o desempenho. São inegáveis as repercussões do parto sobre a mulher no 

período puerperal, além das condições físicas há o impacto emocional e a fragilidade 

dessa mulher requer uma atenção adequada e individualizada.  

A teoria da auto-eficácia prevê que o nível de confiança do indivíduo em sua 

habilidade é um forte motivador e regulador de seus comportamentos (YASSUDA; LASCA; 

NERI, 2005).  

A partir dos pressupostos teóricos de Bandura (1977,1986) foram 

construídas escalas que tem sido usadas para avaliar a confiança materna em diversas 

situações, tais como a confiança dos pais relacionada à sua habilidade em cuidar dos 

filhos (FROMAN e OWEN, 1989), confiança das mães em relação ao enfrentamento do 

parto (LOWE, 1993) e confiança das mães no gerenciamento das tarefas dos pais durante 

a fase toddler (de 1 a 3 anos de vida) (GROSS et al, 1989). 



Apesar das inúmeras pesquisas realizadas com enfoque no aleitamento 

materno, a enfermeira canadense Dennis (1999) afirma que nenhum estudo havia 

investigado o desenvolvimento da confiança materna em sua habilidade de amamentar, 

logo a confiança no aleitamento materno não havia sido discutida a partir de uma 

perspectiva teórica. Baseado nisso, Dennis (2002) fundamentou-se na teoria da auto-

eficácia de Bandura (1977, 1986) para estudar a confiança da mulher no aleitamento 

materno e desenvolveu um instrumento (escala BSES) que avalia a confiança materna na 

amamentação. 

A BSES atualmente vem sendo utilizada para medir a confiança das mães na 

sua habilidade de amamentar. Apesar de ter sido criada e validada no Canadá, a BSES já 

tem sido aplicada em outros países de língua inglesa (CREEDY et al, 2003), hispânica 

(TORRES et al, 2003), chinesa (DAI; DENNIS, 2003) e recentemente na língua polonesa 

(WUTKE; DENNIS, 2006). 

O estudo original foi conduzido com 130 mulheres e resultou na versão 

original da escala BSES com 33 itens organizados em duas categorias de domínio 

(Técnica e Pensamentos intrapessoais).  

Em cada item avaliado, a mulher recebe uma pontuação (variável de 1 a 5 

pontos) de acordo com o grau de concordância concedido pela mesma. Assim, os escores 

totais da escala variam de 33 a 165 pontos, sendo aquelas mulheres com maior 

pontuação, as que têm maior confiança no leite materno e no seu potencial de manter a 

amamentação, constituindo assim na maior probabilidade de iniciar e manter o aleitamento 

exclusivo por um período mais longo (ORIÁ, 2008). 

A escala tem a forma completa com 33 itens e a forma abreviada com 14 

itens. Nesse estudo optou-se pela forma abreviada (short form) da BSES, para melhor 

conveniência das participantes, que é constituída de 14 itens que variam de 1 a 5 pontos 

cada item, perfazendo um total de 14 a 70 pontos.  

A BSES-SF (Apêndice C) ficou organizada de forma aleatória, em duas 

categorias de domínio: Técnica (08 itens) e Pensamentos Intrapessoais (06 itens).  

Na primeira categoria, a escala focaliza os aspectos técnicos do aleitamento 

materno mais citados pelas mulheres como: posição correta do bebê durante a 



amamentação, conforto durante o ato de amamentar, reconhecimento de sinais de uma 

boa lactação, sucção do mamilo areolar dentre outros fatores.  

Já na segunda categoria, é levado em consideração o desejo de amamentar, 

a motivação interna para a amamentação, satisfação com a experiência de amamentar 

dentre outros fatores (ORIÁ, 2008). 

Ao fazer uso desta escala, tem-se a oportunidade de conhecer os motivos 

que tem contribuído com o desmame precoce, o que auxilia nas ações de melhoria no 

sentido de prevenção desses fatores de forma mais direcionada e, portanto, mais eficaz. 



1.5 Finalidade do estudo 

 

A finalidade deste estudo foi aplicar a Escala Breastfeeding Self-Efficacy 

Scale – Short Form (BSES-SF) em mulheres no puerpério imediato no Alojamento 

Conjunto (AC).  

O interesse pelo tema foi despertado a partir da trajetória profissional há 

nove anos no setor de AC, onde se cuida do binômio mãe-filho, na fase de puerpério 

imediato, independente do tipo de parto. 

No decorrer do convívio com a realidade da mulher que se encontra 

geralmente insegura, ansiosa e sofrida, bem como com o constrangimento, dúvidas e às 

vezes, somada a impotência dos profissionais de saúde diante da alimentação natural 

dessas crianças. Por conseguinte, esse tema tem inquietado quando se ouve nos 

corredores da instituição, a seguinte afirmação: “meu leite secou”. O que induz a reflexão 

sobre a prática profissional do enfermeiro no AC, e a questionar o que pode ser feito para 

minimizar e/ou reduzir os índices do desmame precoce. 

Portanto, o presente trabalho é de relevância para a equipe interdisciplinar 

que atende essa díade, que se propõe compreender as dificuldades na prática do 

aleitamento materno em mulheres no puerpério imediato. Além disso, servirá de subsídio 

para o profissional, traçar intervenções que possam promover mudanças no modelo da 

nossa assistência, auxiliando-o na prática com essas mães, fazendo com que o mesmo 

promova saúde através de uma assistência eficaz e um cuidado holístico e humanizado. 
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2 OBJETIVOS 

 

Os objetivos do presente estudo são os seguintes: 

Aplicar a Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form em mulheres assistidas 

no puerpério imediato. 

Verificar a confiabilidade e a validade da Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short 

Form para a detecção da confiança das mulheres no leite materno e no seu potencial 

de exercer a amamentação.  
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3 CASUÍSTICA E MÉTODO 

 

3.1 Tipo de estudo 

Neste estudo optou-se pela pesquisa metodológica, com uma abordagem 

quantitativa, que segue um processo formal, objetivo, rigoroso e sistemático para gerar 

informações sobre o mundo, e deve ser conduzida para descrever novas situações, 

eventos ou conceitos, examinar relações entre conceitos e idéias e determinar a eficiência 

de tratamentos (BURNS; GROVE, 2003). 

A pesquisa metodológica procura elaborar, validar e avaliar instrumentos. A 

meta nesse tipo de estudo é a elaboração de instrumento confiável que possa ser utilizado 

por outros pesquisadores (LOBIONDO – WOOD; HARBER, 2001). 

O estudo metodológico abrange as seguintes etapas, como: definição do 

construto ou comportamento a ser medido; elaborar os itens do instrumento; desenvolver 

instruções para usuários e respondentes e testar a confiabilidade e a validade do 

instrumento (LOBIONDO – WOOD; HARBER, 2001). 

Pela oportunidade de acesso a escala traduzida e adaptada 

transculturalmente segundo os estágios propostos por Beaton et al (1998), que foi 

realizada por Oriá (2008), este estudo se propôs aplicar e validar a versão brasileira da 

escala BSES – SF, em sua forma abreviada (short-form).  

 

3.2 Autorização da autora 

 

A autorização para tradução, adaptação e aplicação da Breastfeeding Self – 

Efficacy Scale – BSES foi fornecida através de correspondência eletrônica pela autora, 

Enfermeira Doutora Cindy Dennis à Enfermeira Doutoranda Mônica Oliveira Batista Oriá, 

da Universidade Federal do Ceará - UFC (Anexo A). 

 



3.3 Tradução e adaptação 

 

Para que o uso do instrumento (escala), seja adequado a outras línguas e 

culturas é necessário submetê-lo às regras internacionais de tradução e adaptação cultural 

para a língua alvo (BEATON, BOMBARDIER; GUILLEMIN; FERRAZ, 1998). 

No contexto brasileiro, a BSES nas duas formas (completa e abreviada) foi 

submetida ao processo de tradução e adaptação cultural para a língua portuguesa (Anexo 

B), seguindo rigorosamente as recomendações do protocolo de Beaton (1998), para se 

estabelecer a equivalência cultural da versão original e o percurso metodológico está 

explicitado na Tese de Doutorado de Oriá (2008), descrito posteriormente na (Figura 1). 

 

3.4 Validação e Confiabilidade da Escala 

 

Para ser útil, um instrumento de medida deve ser válido e confiável. A 

validade refere-se ao poder do instrumento para medir aquilo que se propõe medir. A 

confiabilidade trata do poder que o instrumento tem para apresentar resultados muito 

semelhantes quando aplicado diversas vezes à mesma situação.  

Nem todas as formas de avaliar a confiabilidade e a validade descritas na 

literatura são utilizadas nas pesquisas. A escolha baseia-se na coerência entre o objetivo 

da pesquisa, os propósitos do investigador, as características do instrumento utilizado e o 

tipo de informação fornecida (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001; VICTOR, 2007). 

Dentre as inúmeras maneiras de se verificar a validade de um instrumento 

que variam de acordo com o tipo de informação e as intenções do investigador, destacam-

se a validade de conteúdo, a validade de construto e a validade relacionada com o critério 

(ORIÁ, 2008).  

Neste estudo optou-se por fazer somente a validade de construto, pois a 

validade de conteúdo foi realizada por Oriá (2008) em que esta optou por fazê-la antes 

mesmo da aplicação da escala em seu campo de pesquisa.  



A validade de conteúdo permite ao pesquisador avaliar se a escala e as 

questões que a constitui são representativas do domínio de conteúdo que o pesquisador 

pretende medir (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

O índice de validade de conteúdo (IVC) é usado para quantificar a extensão 

da concordância entre os especialistas (POLIT;BECK;HUNGLER, 2004). Este índice é 

considerado relevante especialmente quando se utiliza apenas dois especialistas para 

proceder a validade de conteúdo. Oriá (2008) utilizou três especialistas com vasta 

experiência na promoção do aleitamento materno. 

A validade de conteúdo foi à primeira avaliação a que a escala BSES-VB foi 

submetida após a conclusão da adaptação cultural, como citado anteriormente. Polit, Beck 

e Hungler (2004) tecem críticas em relação à forma como se dá a validade de conteúdo, 

afirmando que alguns autores não esclarecem como chegaram ao IVC em suas 

publicações e sugerem a utilização de três equações matemáticas para se calcular o IVC: 

o SVI-Ave, SCVI/UA e o I-CVI.  

Oriá (2008) utilizou as três formas e foi obtido um IVC = 0,84, indicando um 

bom nível de concordância entre as especialistas, evidenciando que o conteúdo da escala 

elaborada no contexto canadense, quando adaptado para o português, abrange situações 

comuns ao cotidiano da nutriz brasileira e, portanto faz sentido de ser avaliado em nossa 

realidade cultural. 

A validade de construto é estabelecida a partir de um conjunto de técnicas 

que buscam avaliar o grau com que uma medida empírica reflete adequadamente o 

significado real do conceito considerado. Especificamente, a validade de construto refere-

se às relações entre os conceitos supostamente captados pelo instrumento que se deseja 

avaliar e outros conceitos, atributos e características relacionadas ao construto em estudo, 

de acordo com hipóteses previamente estabelecidas, que se procedeu com o avançar do 

estudo após a aplicação da escala na população alvo. Sendo assim, a validade de 

construto foi realizada a partir da análise fatorial e testagem de hipóteses (LOBIONDO-

WOOD; HABER, 2001). 

Para validade de construto fez-se a análise fatorial, que é um procedimento 

estatístico complexo que fornece informações sobre quanto um conjunto de itens mede as 

diferentes dimensões de um construto. No caso da versão brasileira da BSES, o interesse 



pela análise fatorial consiste no seu potencial de identificar e agrupar os itens relacionados 

às dimensões latentes (domínios) da auto-eficácia da amamentação, que são os domínios 

técnico e pensamento intrapessoal (ORIÁ, 2008). 

A análise fatorial produz para cada item, a carga fatorial (saturação) deste no fator 

e esta carga fatorial indica a covariância entre o item e o fator , de sorte que 

quanto mais próximo de 100% de covariância item-fator, melhor será o item, pois 

ele afirma-se num excelente representante comportamental do fator (PASQUALI, 

1997,p.61). 

As cargas fatoriais variam de -1 a +1. Os psicometristas recomendam uma 

carga fatorial mínima de 0,30 para que um item seja mantido no instrumento que está 

sendo avaliado. 

Ainda nesse estudo se utilizou a validade de testagem de hipótese em que o 

pesquisador usa o conceito que subsidia a escala (auto-eficácia) para desenvolver 

hipóteses relativas ao comportamento (amamentar) dos sujeitos com diferentes escores da 

escala (ORIÁ, 2008). Logo, as hipóteses desenvolvidas para este estudo foram: 

A. As primíparas obterão menores escores de auto-eficácia; 

B. As puérperas que tiveram experiência anterior com Aleitamento Materno (AM) terão 

escores maiores de auto-eficácia. 

C. As multíparas que tiveram tempo maior de amamentação terão escores maiores de 

auto-eficácia; 

D. As puérperas cujos mamilos são protusos terão escores maiores de auto-eficácia. 

Para tanto, realizou-se uma análise comparativa das variáveis relevantes (os 

domínios e a escala total). 

Para se fazer a avaliação da confiabilidade, há três aspectos que podem ser 

observados: a estabilidade, a equivalência e a homogeneidade. A estabilidade de um 

instrumento refere-se a capacidade de medir o conceito de forma coerente com o passar 

do tempo, particularmente, importante nos estudos longitudinais, ou estudos de 

intervenção que planejam afetar uma variável específica. A homogeneidade ou 

consistência interna de um instrumento refere-se ao atributo das questões dentro da 



escala medirem o mesmo conceito. A equivalência representa a concordância entre 

observadores que usam a mesma ferramenta de mensuração. Considera-se um 

instrumento equivalente, quando dois ou mais observadores tem alta percentagem de 

concordância (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

No que diz respeito à confiabilidade, esta pode ser mensurada a partir de 

formas distintas, tais como a porcentagem de concordância, o qui-quadrado, o coeficiente 

de correlação de Pearson (que desconsidera as situações do acaso), o Alfa de Cronbach, 

o Kappa ponderado e o coeficiente de correlação intraclasse (estes últimos que controlam 

o efeito do acaso, e, portanto são considerados mais adequados). Como a BSES resulta 

em valores discretos utilizou-se o coeficiente de correlação intraclasse como uma das 

medidas de confiabilidade (MENEZES; NASCIMENTO, 2000; ORIÁ, 2008). 

O coeficiente de correlação intraclasse (CCI) é um teste de confiabilidade 

que deve ser aplicado quando o instrumento produz valores numéricos discretos ou 

contínuos com escores totais. O CCI da escala estudada variou de 0,835 a 0,903 

(p=0,00001; IC = 95%) com uma média de 0,871. Quando separado por domínios o CCI 

do domínio técnico flutuou entre 0,746 e 0,852 (IC = 95%) com uma média de 0,803. O 

CCI para o domínio pensamentos intrapessoais variou de 0,720 a 0,836 (IC = 95%) com 

uma média de 0,783 (ORIÁ, 2008). 

De acordo com o objetivo desta pesquisa, a confiabilidade ainda foi medida 

para determinar a homogeneidade ou coerência interna do instrumento, isto é, se as 

questões da escala se correlacionam ou são complementares umas com as outras. Sendo 

assim, utilizou-se a consistência interna medida pelo Alfa (α) de Cronbach, como medida 

de confiabilidade (ORIÁ, 2008). 

O Alfa de Cronbach é o indicador mais freqüentemente utilizado na análise 

da consistência interna, pois é capaz de refletir o grau de covariância dos itens do 

instrumento entre si. Quanto maior o valor de alfa, maior a variância do conjunto de itens e 

menor a variância específica de cada ítem, o que indica a congruência entre os itens de 

um instrumento. O Alfa de Cronbach assume valores de zero a um, em uma escala 

progressiva de ajustes (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). Adotou-se o nível de 

significância de 0,005 (5%) para todos os testes estatísticos.  

 



Seleção do Instrumento BSES 

 

Etapa I - Tradução inicial 
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Etapa V – Pré- Teste 

 

Versão final da BSES 
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Figura 1 – Representação gráfica da Operacionalização do estudo 

 

Confiabilidade: α de Cronbach e 
coeficiente de correlação 
intraclasse (CCI) 

Validação de construto: análise fatorial e 
testagem de hipóteses. 
 



3.5 Caracterização do local de estudo 

 

O estudo foi desenvolvido nas unidades de Alojamento Conjunto (AC) de 

uma maternidade pública de grande porte, de referência terciária na assistência perinatal e 

neonatal, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), situada no bairro Rodolfo Teófilo 

integrado à Secretaria Regional III, cuja missão é promover a formação de recursos 

humanos, em ações de aprendizado, ensino, pesquisa e extensão, buscando a excelência 

no atendimento global e humanizado à saúde da mulher e do recém-nascido. Essa 

instituição foi escolhida pelo fato não só de atender uma demanda significativa, com média 

de 600 partos / mês, mas por manter o Título de Hospital Amigo da Criança e contar com 

um Banco de Leite Humano de referência Norte/ Nordeste.  

A maternidade dispõe de 225 leitos distribuídos nas especialidades 

ginecológica, obstétrica, neonatal e cirúrgica (ginecologia e obstetrícia). O centro cirúrgico 

possui 06 salas e o ambulatório tem 38 salas de atendimento destinadas a dor pélvica, 

pré-natal de alto risco, infanto puberal (adolescentes), mulheres com HIV, patologia 

cervical, neoplasia trofoblástica gestacional (NTG), infertilidade, climatério, planejamento 

familiar, DST, cirurgia ginecológica, mastologia e uroginecologia.  

O Banco de Leite Humano, fundado em 23 de março de 1988, incentiva e 

promove o Aleitamento Materno através de várias ações: atendimento às gestantes 

durante o pré natal, às nutrizes com dificuldades de amamentação, realiza controle de 

qualidade do leite humano ordenhado, mantém parcerias com vários segmentos da 

sociedade, coordena o Programa de Incentivo ao Aleitamento Materno da MEAC, treina e 

capacita profissionais da saúde e áreas afins, colabora e realiza pesquisas científicas e é o 

principal colaborador na manutenção do Título Hospital Amigo da Criança, reconhecido 

desde 1993. 

O serviço de Obstetrícia desta maternidade tem como meta prestar 

assistência à gestante, desde o período pré-concepcional até o parto, visando à segurança 

do binômio materno-fetal. Pretende ainda, junto com a neonatologia, assegurar assistência 

adequada ao recém-nascido, tanto de termo como prematuro. É constituído pelos setores: 

Medicina Materno-Fetal, Emergência, Centro Obstétrico, UTI Materna e Ultra-sonografia 



Geral. O serviço de Neonatologia conta com 06 leitos na enfermaria Canguru, 22 leitos na 

UTI de alto risco e 30 leitos no médio risco.  

O serviço de Ginecologia tem como objetivo atender em toda sua plenitude 

(promoção, prevenção e correção) das patologias ginecológicas. 

O Alojamento Conjunto (AC) é distribuído em dois andares, sendo 45 leitos 

no 1º andar, onde ficam as puérperas submetidas a parto vaginal, que recebem alta no 

mínimo após 24 horas do parto e as gestantes e puérperas de alto risco e 27 leitos no 2º 

andar que acomodam as mulheres submetidas a parto abdominal e recebem alta com o 

mínimo de 48 horas. 

 

3.6 População e amostra 

 

A população do estudo foi constituída pelas mulheres em pós-parto imediato 

atendidas no AC, sendo composta de aproximadamente 1400 puérperas, que foram 

assistidas no período de agosto a outubro de 2007. 

A amostra foi constituída de 294 puérperas, conforme o plano amostral 

seguinte. O tamanho amostral foi calculado empregando-se a fórmula a seguir, indicada 

para populações finitas. Considerou-se a variável “potencial de exercer a amamentação”, 

quando se estimou uma porcentagem para tal potencial em 50%. O nível de significância 

empregado foi de 5% e um erro amostral relativo de 10%, para uma população 

aproximada de 1400 partos no período de três meses de coleta dos dados. Após os 

cálculos devidos, encontrou-se o tamanho da amostra como sendo igual a 294 puérperas. 

 

Aplicou-se a seguinte fórmula:  

 

 

 



 

 

 

 

 

onde: 

n = é o tamanho da amostra (n = 294); 

t = é o valor da distribuição t de Student ( t5% = 1,96); 

P = é a prevalência de potencial de exercer a amamentação (P= 10% e Q= 90%);  

N = é o tamanho da população (N= 1400); e  

e = é o erro amostral. (e = 5%) 

 

As puérperas foram selecionadas de maneira aleatória simples, utilizando-se 

os prontuários das mesmas. Os critérios adotados para a inclusão das participantes foram 

os seguintes: 

• Mulheres no período puerperal imediato que aceitaram participar do estudo; 

Rezende e Montenegro (1999) definem o puerpério imediato como o período entre o 

primeiro e o décimo dia (1º ao 10º dia) que se sucede ao parto.  

• Puérpera a partir de 12 anos de idade, considerando o Estatuto da Criança e 

do Adolescente, Lei nº. 8.069/90 (BRASIL, 1990), que circunscreve a adolescência como o 

período de vida que vai dos 12 aos 18 anos de idade. 

• Mulheres que não apresentaram intercorrências clínicas (cardiopatias, 

nefropatias, diabetes, hipertensão, dentre outras) ou obstétricas no período puerperal 

(anemia, sangramento transvaginal, cefaléia pós raquidiana, eclampsia, dentre outras); ou 

com patologias que impossibilitem ou contra-indiquem o aleitamento materno (AIDS); 

 

  t2
5% x P x Q x N 

 n = ------------------------------- 
        e2 (N-1) + t2

5% x P x Q 
 



• Puérperas internadas no Alojamento Conjunto acompanhadas do recém-

nascido com boa vitalidade, capacidade de sucção efetiva e controle térmico. Considera-

se com boa vitalidade os recém-nascidos com mais de 2 quilos, mais de 35 semanas de 

gestação e índice de APGAR maior que 6 no 5° minuto (BRASIL, 1993).  

• Puérperas independente da paridade (número de partos) e com no mínimo 6 

horas de pós-parto. Após a expulsão do feto, a mulher experimenta período de euforia e 

bem-estar que era atribuído ao desaparecimento das contrações uterinas e conhecido 

como repouso fisiológico do útero (REZENDE; MONTENEGRO, 1999). O período pós-

parto representa um momento de estresse emocional para a recém-mamãe, tornando-o 

mais difícil ainda devido às grandes alterações fisiológicas que ocorrem (STRIGHT; 

HARRISON, 1998). 

• Mulheres cujos filhos tenham peso superior ou igual a 1800g; pois segundo 

Silva (2002, p. 80) os recém-nascidos com peso ≥ 1800 gramas ou idade gestacional em 

torno de 34 semanas, em boas condições e com deglutição adequada, podem ir ao seio 

materno logo após o parto. 

Como critérios de exclusão das participantes foram adotados: 

• Mulheres que não aceitaram participar do estudo; 

• Puérperas com menos de 12 anos de idade; 

• Mulheres que apresentaram intercorrências clínicas (cardiopatias, 

nefropatias, Diabetes, hipertensão, dentre outras) ou obstétricas no período puerperal 

(anemia, sangramento transvaginal, cefaléia pós raquidiana, eclâmpsia); ou com 

patologias que impossibilitem ou contra-indiquem o aleitamento materno (AIDS); 

• Puérperas internadas no Alojamento Conjunto com filhos internados na 

unidade de terapia intensiva de alto e médio risco, visto que este setor abriga bebês com 

condições clínicas críticas e com risco de morte; 

• Mulheres cujos filhos nasceram com peso inferior a 1800g. 

A seleção das puérperas deu-se independente da cor, crenças, estado civil, nível 

sócio-econômico e tipo de parto. 



3.7 Instrumentos de coleta de dados 

 

A Breastfeeding Self – Efficacy Scale – Short-Form (BSES - SF) foi o 

instrumento selecionado pela pesquisadora deste estudo, em função dos resultados 

obtidos na versão original, que segundo Dennis (2002), diante da situação atual em que a 

internação hospitalar deve ser abreviada, a BSES-SF (Anexo B) proporciona às 

enfermeiras um instrumento clinicamente útil que pode indicar áreas em que se faz 

necessário concentrar as intervenções antes da alta hospitalar para se obter um cuidado 

apropriado e efetivo que possa ajudar as mães a alcançar seus objetivos de 

amamentação.  

Diante disso optou-se pela forma abreviada da escala, por ser de fácil 

aplicabilidade e principalmente por não demandar tempo prolongado para a sua aplicação, 

o que se torna viável tratando-se de Alojamento Conjunto, onde as mulheres permanecem 

internadas, até no máximo 72 horas após o parto. 

A Escala BSES – SF é uma escala estruturada, abreviada com 14 itens, 

relacionados a avaliar a confiança materna na amamentação, distribuídos em duas 

categorias de domínio: técnica e pensamentos intrapessoais, as quais são atribuídos 

escores de 1 (discordo totalmente) a 5 (concordo totalmente). 

A escala é um dispositivo destinado a atribuir um escore numérico às 

pessoas, para colocá-las em uma seqüência em relação aos atributos sendo medidos, 

como uma balança para mensurar o peso. A técnica de escala mais comumente usada é a 

de Likert, que consiste em várias afirmações declaratórias (ou itens) que expressam um 

ponto de vista sobre determinado assunto. Os respondentes são solicitados a indicar o 

grau em que concordam ou discordam da opinião expressa pela afirmação (POLIT; BECK; 

HUNGLER, 2004). 

Outra característica importante da escala de tipo Likert é que ela pode ser 

auto-aplicável quando o sujeito tem habilidade para ler e responder às indagações ou ser 

verbalmente administrada por outrem quando o sujeito não tem habilidade para leitura 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). Por isso nesta pesquisa a puérpera pôde optar pela 

forma de entrevista ou auto aplicada. 



Além da escala (Anexo B), ainda utilizou-se um formulário com o objetivo de 

definir o perfil sócio demográfico da amostra como idade, escolaridade (anos de estudo), 

estado civil (solteira, casada, separada, viúva), ocupação profissional (estudante, do lar, 

empregada, desempregada, aposentada), renda familiar (1; 2; 3 a 14 salários mínimos). 

Também coletou-se variáveis clínicas da atual parturição, antecedentes obstétricos, 

condições da mama e experiência anterior de aleitamento materno (Apêndice C). 

 

3.8 Operacionalização da Coleta dos Dados 

 

A coleta foi realizada diariamente, no turno diurno, com as puérperas que se 

encontravam internadas no Alojamento Conjunto e que preencheram os critérios de 

inclusão. 

Os dados foram coletados pela autora deste experimento, com o auxílio de 

quatro acadêmicas de Enfermagem. As acadêmicas foram treinadas quanto a aplicação da 

escala e do formulário na própria instituição. Das 294 puérperas, cinco clientes 

responderam à escala na forma auto aplicada e as demais na forma de entrevista. O 

tempo médio de preenchimento foi de 10 minutos para a escala e de 15 minutos para o 

formulário, não houve diferença de tempo quando respondida em forma de entrevista ou 

auto-aplicada. Também não houve diferença no tempo médio de preenchimento entre a 

pesquisadora e as acadêmicas treinadas que aplicaram a escala. 

Foram fornecidas orientações quanto à finalidade do estudo, mediante a 

leitura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice B). Os dados foram 

coletados por fonte primária (diretamente com as puérperas), no próprio leito das clientes, 

sendo aplicados a versão traduzida da BSES-SF (Anexo B) e o formulário (Apêndice C). 

Após o preenchimento da versão traduzida da escala, era aplicado o 

formulário, em duas etapas, primeiramente, o levantamento dos dados sócio 

demográficos, antecedentes obstétricos, dados da gravidez atual, parto e puerpério e em 

seguida, condições da mama, consistência, aspecto do mamilo e presença ou ausência de 

colostro e dados do nascimento e saúde da criança. 



A pesquisa de campo ocorreu tão logo se definiu a versão em português da 

Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form (BSES – SF), conforme (Figura 1). Após 

aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição com o parecer de nº 036/07 

(Anexo C), a pesquisa transcorreu no período de agosto outubro de 2007, em duas etapas 

como se seguem: 

1º momento – Primeiramente foi feito um levantamento através dos prontuários das 

mulheres para verificar se as mesmas atendiam aos critérios de inclusão. A coleta 

realizou-se diariamente, nos períodos da manhã e da tarde, quando pela manhã foram 

abordadas as puérperas que tiveram seus filhos no dia anterior (tarde e noite) e à tarde 

foram atendidas as puérperas que pariram no turno da manhã, há pelo menos 6 horas, o 

que assegurou condições físicas e emocionais da cliente para responder aos 

questionamentos, sem causar-lhe danos ou desconforto. Além de selecionar de acordo 

com os critérios estabelecidos, preencheram-se alguns dados do formulário de acordo com 

o prontuário, para evitar repetições de perguntas desnecessárias. 

As primeiras vinte e quatro horas constituem um período de recuperação da 

fadiga do parto. A sensação de desconforto físico devido a náuseas, dores e ao 

sangramento vaginal (lóquios) é particularmente intensa, paralelo à excitação pelo 

nascimento do filho (MALDONADO, 2002). 

2º momento – Após a seleção das puérperas e preenchimento de alguns dados do 

formulário baseados no prontuário, deu-se o primeiro encontro com as puérperas no 

alojamento conjunto, em que foi explicado os objetivos e solicitado sua participação e 

assinatura do Termo de Consentimento (Apêndice B).  

As puérperas que aceitaram participar do estudo foram abordadas em seus 

próprios leitos, para proporcionar tranqüilidade, privacidade e evitar dispersões, a fim de 

que fossem aplicados então a escala BSES – SF (Anexo B) e o formulário (Apêndice C). 

Após o preenchimento da versão traduzida da escala BSES – SF, aplicava-

se o formulário, que permitiu checar as informações contidas no prontuário e ao final, 

realizou-se a inspeção das mamas (tamanho e mamilo). 

 

 



3.9 Organização e Análise dos Dados 

  

Elaborou-se um banco de dados em planilha eletrônica para procedimentos 

das análises descritivas e inferenciais, tendo sido utilizado o programa Excel 2003 e as 

informações coletadas foram exportadas e organizadas no Programa Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS Inc., Chicago, Estados Unidos) versão 12.0. A análise 

exploratória dos dados constou de testes estatísticos descritivos e de freqüências 

absolutas e relativas, médias e desvios-padrão. 

A validade de construto foi avaliada por meio da análise fatorial exploratória, 

que identifica os componentes comuns em um grande número de variáveis. Essa 

avaliação permite determinar o quanto a escala está relacionada aos conceitos teóricos 

que a fundamentam (LUFT; SANCHES;MAZO;ANDRADE, 2007). 

A análise fatorial foi realizada a partir de uma matriz correlacional, onde 

foram observadas as relações entre os itens e os fatores, por meio das cargas fatoriais. 

Para a interpretação da matriz foi aplicado o método de rotação ortogonal varimax, que 

maximiza as correlações altas e minimiza as baixas, facilitando a análise (DANCEY; 

REIDY, 2005).  

As variáveis categóricas foram analisadas usando o qui-quadrado, 

maximoverossimilhança e teste exato de Fisher para analisar a distribuição de proporções 

ou verificar a associação de variáveis.  

Ainda quanto à confiabilidade, foram utilizados o coeficiente de correlação 

intraclasse (CCI) e o (α) Alfa de Cronbach para verificar a consistência interna do 

instrumento. O Alfa de Cronbach assume valores de zero a um, em uma escala 

progressiva de ajustes (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). Fixou-se o nível de 

significância de 0,005 (5%) para todos os testes estatísticos.  

Para facilitar a compreensão dos resultados da aplicação da BSES – SF, 

estes foram organizados em tabelas e analisados de acordo com a literatura pertinente 

sobre o tema. As respostas foram examinadas pelos domínios da escala, separadamente 

(Técnica e Pensamentos Intrapessoais). 



3.10 Considerações éticas 

 

A pesquisa que envolve seres humanos requer uma análise especial dos 

procedimentos a serem utilizados de modo a proteger os direitos dos sujeitos. (POLIT; 

BECK; HUNGLER, 2004).  

Antecedendo a entrada no campo, foi solicitada inicialmente a permissão da 

Direção da instituição para execução do estudo (Apêndice A). 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade 

Escola Assis Chateaubriand – MEAC, com o parecer de nº 036/07 (Anexo C), atendendo à 

determinação da Resolução Nº. 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da 

Saúde, considerando os aspectos da autonomia, beneficência e justiça. 

Dessa forma, no primeiro contato com as puérperas, elas foram convidadas a 

fazer parte da pesquisa, esclarecido que elas teriam o direito de participar livremente 

desse estudo, podendo solicitar seu afastamento no momento desejável (autonomia). 

Garantiu-se o seu anonimato, a partir da codificação das identidades, bem como sua 

integridade física e mental e ausência de quaisquer prejuízos materiais (beneficência). 

Tendo em vista os objetivos deste estudo, as puérperas poderiam não ser 

beneficiadas diretamente com a pesquisa ora apresentada. Contudo, foi esclarecido que a 

participação das mesmas iria favorecer a validação do instrumento proposto, que 

beneficiaria futuras puérperas e seus filhos, ajudando a construir um conhecimento que 

pode somar a saúde materno-infantil (beneficência).  

O termo de consentimento livre e esclarecido (Apêndice B) foi solicitado por 

escrito, formalizando a participação dos sujeitos na pesquisa, emitido em duas vias (uma 

para a pesquisadora e outra para o sujeito do estudo), nas quais constaram as assinaturas 

da pesquisadora, da participante do estudo e da responsável legal da puérpera (no caso 

de menor de idade), servindo de documento base para qualquer questionamento relativo 

aos aspectos ético-legais (justiça). 



Assim, os princípios éticos da Resolução n° 196 de outubro de 1996 do 

Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde que regulamenta normas para a 

pesquisa que envolve seres humanos foram respeitados neste estudo.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados e Discussão 
 



4. APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
4.1 Caracterização da amostra 

Não há como organizar a atenção puerperal de qualidade e planejar 

assistência segura, desconhecendo as características e peculiaridades de sua clientela e 

ações desenvolvidas em serviço. Destarte, considerou-se oportuno discutir inicialmente as 

características dos sujeitos do estudo, com o sentido de elucidar os achados da 

investigação. 

Tabela 1 - Distribuição do número de puérperas, segundo os dados sociodemográficos 

Fortaleza / CE, ago-out, 2007. 
Variáveis  Nº % Média (Desvio padrão) 

Idade (n=292)    
12 – 20   99 34,0  
21 – 30 147 50,3 23,9 (±6,1) 
31 – 44   43 15,7  
Procedência     
Interior   62 21,0  
Capital 232 79,0  
Estado Civil    
Casada/união consensual 235 80,0  
Solteira   56 19,0  
Anos de Estudo    
Até 5 anos   30 10,2  
  6 – 10 115 39,1 9,7 (±3,0) 
11 – 16 149 50,6  
Ocupação    
COM ocupação 201 68,8  
SEM ocupação   93 31,2  
Renda familiar    
Até 1 136 46,3  
2 SM   87 29,6 1,94 (±1,68) 
3 a 14   71 24,1  
Pessoas residindo no domicílio     
1 – 3   91 31,0  
4 -6 154 52,3 4,71 (±2,07) 
7 -14   49 16,7  
Tabagismo    
Sim   35 11,9  
Não 259 88,1  
Alcoolismo    
Sim   53 18,0  
Não 241 82,0  
Conta com ajuda nas 
atividades domésticas 

   

Sim 163 55,4  
Não 131 44,6  
Origem da água    
CAGECE 260 88,4  
Poço / cacimba   30 10,2  
Chafariz     4   1,4  
Existe pia com água e sabão    
Sim 235 79,9  
Não   57 19,4  

§ Salário Mínimo durante o estudo = R$ 380,00  



Através dos dados obtidos, observou-se que as idades variaram de 12 a 44 

anos, com Média de 23,9 e desvio padrão - DP= ±6,11. Os mesmos dados revelaram a 

predominância de mulheres na faixa etária de 21 a 30 anos (147 – 50,3%), assim como o 

menor número de puérperas com idade superior a 41 anos, apenas 3(1,03%).  

Recentes estudos sobre alimentação nos primeiros anos de vida corroboram 

com o achado, pois as amostras aleatórias da população revelam que a maioria das mães 

está na faixa entre 20 e 34 anos, sendo que as mulheres que apresentaram uma maior 

idade foram as que amamentaram seus filhos por um período de maior duração do que as 

adolescentes ou mais jovens (SANTOS, SOLER, AZOUBEL, 2005). 

Em relação à localização geográfica do domicílio, observou-se que 232(79%) 

puérperas residiam na capital e 62(21%) no interior (municípios circunvizinhos). Percebe-

se, então, uma maior concentração da amostra no meio urbano, o que vem corroborar com 

Teruya e Coutinho (2006) que ressaltaram que a urbanização, assim como o nível de 

escolaridade materna e a situação socioeconômica podem ser considerados como fatores 

de destaque no declínio da amamentação.  

Quanto ao estado civil 235(79,9%) puérperas encontravam-se em união 

consensual, sem vínculo formal, seguido das solteiras 56(19%). Há evidências que 

sugerem a importante participação do pai no apoio às mães durante a amamentação, as 

influências recebidas de pessoas do convívio social e ainda que o ato de amamentar, seja 

consciente ou inconsciente, é herdado culturalmente e influenciado pela família e pelo 

meio social em que as pessoas vivem (estímulos culturais, costumes, crenças e tabus) 

(BUENO et al, 2003; ICHISATO; SHIMO, 2002). 

No que se refere aos anos de estudo, evidenciou-se que 149(50,6%) 

puérperas encontravam-se entre onze e dezesseis anos de estudo, 115(39,2%) de seis a 

dez anos e 30(10,2%) estudaram por até cinco anos, com uma média de      (M = 9,7) e 

(DP = ±3). Para Kummer et al (2000) há uma teoria sobre a evolução da prática do 

aleitamento materno em função do desenvolvimento socioeconômico dos países. Segundo 

essa teoria, dentro de um mesmo país a dinâmica do aleitamento materno compreende 

três fases básicas: a primeira caracteriza-se por altas taxas de aleitamento; a segunda 

marcada pelo declínio dessas taxas e a terceira distinguida pelo retorno ao aleitamento 

materno. Os estratos populacionais alcançariam essas fases em momentos distintos. As 



pessoas de maior escolaridade e com maior poder aquisitivo, integrantes da elite urbana, 

seriam as primeiras a alcançar a terceira fase, seguidas do grupo urbano pobre e, por 

último, da população rural. A prática do aleitamento materno segue o padrão de 

desenvolvimento da sociedade e sofre influências pelos subgrupos populacionais (WHO, 

1998). 

No que diz respeito à atividade/ocupação, verificou-se que 201(68,8%) 

puérperas possuíam ocupação, sendo que a maioria exercia suas atividades no próprio lar 

(126 - 42,8%). De acordo com Bittencourt et al (2005), o fato de exercer ou não um 

trabalho profissional não se associa ao risco de desmame precoce. 

Em relação ao rendimento mensal em salários mínimos, 136(46,3%) 

mulheres recebem de 0,5 a 1 salário; 87(29,6%) possuem renda de 2 salários e 71(24,1%) 

apresentam rendimento acima de 3 salários mínimos, com (M=1,94;DP=±1,68). Outros 

trabalhos verificaram que a amamentação reage positivamente a um melhor nível de renda 

familiar nos primeiros meses de vida e revelaram uma média de 3,9 meses de 

amamentação exclusiva entre crianças, cujas famílias ganhavam até um salário mínimo e 

de 5,3 meses para aquelas com renda maior que 10 salários mínimos (KITOKO et al, 

2000; SANTOS; SOLER, AZOUBEL, 2005). 

Quanto ao número de pessoas que residem no domicílio da puérpera, 

154(52,3%) moravam com quatro a seis pessoas coabitando no mesmo espaço e 

49(16,7%) acima de sete pessoas no domicílio, o que evidencia a atual estrutura familiar 

vitimada pela crise econômica, em que se observa que as novas famílias constituídas 

permanecem na casa de seus pais por não terem condições de manter um novo lar, 

(M=4,71; DP=2,07). É oportuno salientar que apesar de um número significativo de 

pessoas morando num mesmo ambiente domiciliar, observou-se que somente uma única 

pessoa era responsável pelo sustento familiar (159 - 54,1%). 

Das 294 puérperas do estudo, verificou-se que 163(55,4%) afirmaram contar 

com ajuda de familiares nas atividades domésticas, o que pode ser um fator contribuinte 

no período puerperal auxiliando-a durante o processo de amamentar.  

Tanto a opção quanto a duração de amamentar estão fortemente 

influenciadas por atitudes adquiridas socialmente e pelo suporte e apoio que a mulher 

sente que terá de familiares e da comunidade. Especialmente a primípara, deve se 



possível ter ajuda nas tarefas domésticas. Logo, é de suma importância identificar pessoas 

da família ou da comunidade que lhes possam prestar apoio nos cuidados com o neonato 

e proteger as puérperas de possíveis mitos, tabus e práticas prejudiciais à amamentação 

(TERUYA; BUENO; SERVA, 2006). 

A família é a primeira e mais importante unidade grupal na qual o indivíduo 

está inserido e a partir dela serão delineadas as características do comportamento do 

indivíduo. A lactante, em meio às transformações que a maternidade representa, torna-se 

mais suscetível às influências externas sobre os cuidados com o filho e a decisão de 

amamentar (BARREIRA; MACHADO, 2004). Logo, tais opiniões podem também gerar 

insegurança na puérpera, que se perde diante dos conflitos familiares, abrindo mão de sua 

decisão porque “incorpora” a idéia de (in)capacidade em manter a lactação do filho e esse 

processo é extremamente doloroso, pois às vezes opta por algo que de fato não deseja, 

mas somente porque, sem apoio, cede, exausta às pressões familiares. 

Atualmente, tanto o tabagismo, como o etilismo são considerados problemas 

de saúde pública, apesar de serem ambas as drogas consideradas lícitas. Quanto ao 

hábito de fumar, constatou-se que 259(88,1%) puérperas negaram o tabagismo; 23(7,8%) 

intitularam-se ex-fumantes e 35(11,9%) admitiram persistir fumando apesar da gestação. 

Sabe-se que o fumo interfere no peso da criança ao nascer e apesar da quantidade de 

nicotina excretada no leite humano ser pequena, o tabagismo materno está associado com 

redução do volume de leite e desmame precoce (ITO, 2000).  

Em relação ao consumo de bebida alcoólica, 241(82%) puérperas negaram a 

ingestão e somente 53(18%) admitiram ingerir embora que raramente, durante a gestação. 

A ingestão alcoólica durante a lactação afeta o metabolismo materno, repercutindo no 

desenvolvimento e metabolismo do recém-nascido. A ingestão de etanol (1,5 a 1,9 g/kg de 

peso corporal) pode reduzir significativamente o reflexo de ejeção do leite e reduzir (na 

dose de 0,3 g de etanol por kg) em até 20% a ingestão de leite pelo lactente (ITO, 2000). 

Nenhuma substância que cause dependência deve ser ingerida pelas mães 

lactantes, não só pelos efeitos nocivos à criança, mas também pelos danos à saúde 

emocional das mesmas. Em relação à nicotina, apesar do conhecido efeito supressor da 

lactação, alguns autores consideram o hábito de fumar compatível com a amamentação, e 

isso é decorrente dos relatos de menor risco de doenças respiratórias em filhos de 



tabagistas que foram amamentados quando comparados com filhos não-amamentados. O 

álcool, apesar de ser considerado compatível com o aleitamento em doses reduzidas e 

esporádicas, há relatos do efeito supressor deste sobre a lactogênese em doses 

moderadas ou elevadas (LAMOUNIER et al, 2006). 

Consideradas drogas de vício e contra-indicadas para o aleitamento há o 

álcool (ingestão materna acima de 1g/kg/dia diminui o reflexo de ejeção láctea e em 

grande quantidade provoca entorpecimento, astenia, sono profundo e baixo ganho 

ponderal pela criança); a nicotina (os efeitos são mais evidentes acima de dez cigarros por 

dia: taquicardia, agitação, vômitos, diarréia e choque) (ISSLER; RUOCCO, 2000). 

Ainda com relação à questão sociodemográfica, considerou-se importante 

avaliar tanto a origem da água, como a existência de pia com água e sabão, pois a origem 

da água é de fundamental importância, pois esta pode implicar na maior exposição às 

infecções, dependendo de suas condições. Sendo assim, neste estudo observou-se que 

260(88,4%) puérperas informaram utilizar água encanada para preparar os alimentos e 

lavar as louças e 235(79,9%) informaram possuir pia nas condições supramencionadas.  

A preocupação com a origem da água para lavar os utensílios decorre caso a 

mulher opte por usar mamadeiras, e esta pode oferecer riscos potenciais para a criança, 

visto que para o preparo do leite artificial é necessária a utilização de água. E a água tem 

apresentado um valor cada vez mais questionável, não só pela contaminação 

microbiológica, mas também da poluição química dos lençóis freáticos (ALBUQUERQUE, 

2006).  

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 2 – Distribuição do número de puérperas, segundo os antecedentes obstétricos. 

Fortaleza / CE, ago-out, 2007. 
 

Variáveis  Nº % Média (Desvio padrão) 
 
Gestações anteriores 

   

Primigesta 126 42,9 2,1(±6,1) 
Multigesta 168 57,1  
 
Abortos 

   

Nenhum 228 77,6 0,32(±0,67) 
1 a 3   66 22,4  
 
Paridade 

   

Primípara 164 55,8  
Multípara 130 44,2  
 
Filhos vivos  

   

1 164 55,8  
2   71 24,1 1,7(±1,1) 
3 a 9   59 20,1  
Amamentou anteriormente 
(n=291) 

   

Sim 119 41,2  
Não 172 58,8  
Tempo de amamentação 
(meses) (n=119) 

   

 < 6 38 31,9  
 = 6 52 43,7 2,8(±4,9) 
 7 a 36  29 24,4  
Dificuldades (n = 119)     
Sim 116 97,4  
Não    3   2,6  
    

 

A amamentação é uma vivência de um ciclo específico da vida da mulher, 

que é o ciclo gravídico-puerperal e é evidente que a forma como ela vive estes momentos 

influirá na sua disposição para amamentar (PAMPLONA, 2005). 

No que diz respeito às gestações anteriores, observou-se que 126 (42,9%) 

eram primigestas e 168(57,1%) multigestas, sendo que destas 84(28,6%) secundigestas, 

39(13,3%) tercigestas e 45(15,3%) multigestas, (M=2,1; DP=±6,1).  

Em relação ao aborto, verificou-se um expressivo número de 228(77,6%) 

mulheres que nunca sofreram abortamento, (M=0,32; DP=±0,67). 



Sabe-se que o aborto espontâneo é a expulsão do feto e de outros produtos 

da concepção, do útero, antes que o feto esteja viável. O abortamento pode resultar de 

causas naturais não identificadas ou de fatores fetais, placentários ou maternos. A cliente 

e familiares podem apresentar uma reação de luto na perda gravídica, como choro, 

depressão, isolamento social temporário ou prolongado, e evasivo (STRIGHT; 

HARRISON, 1998). Essas reações ou caso este luto não tenha sido devidamente 

elaborado, poderá repercutir na gestação posterior, causando medo e insegurança. 

Portanto é oportuno investigar os antecedentes obstétricos para melhor intervir diante da 

atual gestação, minimizando riscos. 

No que se refere à paridade, 164(55,8%) eram primíparas e 130 (44,2%) 

multíparas. Scott et al (1999) afirmam que as primíparas devem receber orientação e 

estímulos diferenciados, pois fazem parte do grupo de risco de interrupção do aleitamento.  

Desta forma, profissionais da saúde devem ficar atentos em promover 

intervenções mais eficazes a este grupo de mulheres (primíparas), pois estas muitas vezes 

se encontram mais susceptíveis à aprendizagem, pois não trazem bagagem anterior e isso 

facilita a comunicação. Contudo, as mulheres com experiência anterior, muitas vezes vem 

“armadas” com argumentos e justificativas fundamentadas no fracasso prévio, o que pode 

necessitar deste profissional, uma comunicação efetiva que requer mais envolvimento e 

paciência redobrada, para não haver o risco de alimentar conflitos e dúvidas quanto ao 

processo de amamentar.  

Quanto ao número de filhos vivos, 164(55,8%) tinham apenas um filho, 

71(24,1%) dois filhos, enquanto 59(20,1%) tinham de três até nove filhos, apresentando 

(M=1,7; DP=±1,1). Cada gestação é singular e as peculiaridades comportamentais de 

cada criança também o são, é comum ouvir relato de mães que percebem nítida diferença 

entre um filho e outro e inúmeras vezes admiram-se com a amamentação eficaz do atual 

bebê.  

Ainda em relação aos antecedentes obstétricos, questionou-se quanto a 

experiência de amamentação anterior dos outros filhos, 119(41,2%) afirmaram ter tido 

experiência anterior, 172(58,8%) puérperas negaram experiência anterior de 

amamentação. Vale ressaltar que neste estudo não se procurou explicitar o tipo de 

aleitamento (exclusivo, parcial, misto), pois apesar das mulheres terem referido que tinham 



desejado amamentar o seu filho, tendo satisfação em realizar o ato de amamentar, 

algumas o fizeram pelo conhecimento dos inúmeros benefícios que o leite materno oferece 

ao bebê, amamentando seu filho também por obrigação, pois ressaltaram ter recebido 

apoio e orientações.  

Estudos apontam que as mulheres as quais vivenciaram experiência positiva 

anterior em relação à amamentação de outros filhos, apresentam pré-disposição para 

amamentar um novo bebê e geralmente amamentam por mais tempo, quando comparadas 

com mulheres que vivenciaram experiências negativas (dor, mastite, fissuras) ou outras 

dificuldades (SANCHES, 2005). 

O tempo de aleitamento corresponde aos estudos nacionais (BUENO; 

TERUYA, 2004; BRASIL, 2004; BRASIL, 2005), pois nesse estudo observou-se que das 

119(41,2%) mulheres que amamentaram anteriormente seus filhos, 52(43,7%) tiveram 

duração de seis meses, com média de (M=2,8) e desvio padrão de (DP= ±4,9).  

Das 119 mulheres com experiência prévia de amamentar, 116(97,4%) 

admitiram dificuldades e dentre estas, as mais apontadas foram ingurgitamento, mamilo 

invertido e produção insuficiente de leite. Os problemas iniciais que podem surgir durante o 

processo da amamentação podem fazer com que mães inseguras e menos perseverantes 

desmamem precocemente seus filhos. Há evidências científicas que não existe leite fraco 

ou insuficiente, mas manejo inadequado da lactação como ressaltam Tamez (2005) e 

Vasconcellos (2006).  

Mamilos planos ou invertidos podem atrapalhar o início da amamentação, 

mas não impedi-la, pois na técnica correta, os bebês pegam a aréola e não o mamilo. 

Outro problema comum e decorrente da má técnica inicial e da ausência de freqüência das 

mamadas (início na sala de parto e livre demanda) é o ingurgitamento mamário. Ocorre 

um desequilíbrio na fisiologia da lactação, levando ao aumento vascular, à congestão e ao 

acúmulo de leite (FIGUEIREDO, 2006).  

O volume do leite materno pode variar em função da demanda da criança, 

freqüência das mamadas, da fase de lactação e da capacidade da glândula mamária. 

Somente em casos de extrema privação é que o estado nutricional da mãe pode ter efeito 

adverso sobre o volume de leite produzido. Na verdade, a imensa maioria das mulheres 

apresenta quantidade suficiente de leite para amamentar seus filhos, inclusive gêmeos. As 



disfunções lactogênicas mamárias, causadas por fatores anatômicos e fisiológicos, são 

raras, refutando assim, em bases científicas, as teses de hipogalactia e da existência de 

leite fraco (VASCONCELLOS, 2006). 

É de suma importância que os profissionais de saúde que lidam com a 

gestante e puérpera possam ser capazes e seguros de transmitir à mãe que o aleitamento 

materno envolve um processo de aprendizagem e adaptação entre ela e o bebê, que pode 

demorar de algumas horas a alguns dias para se estabelecer.  

Estando preparada para entender que todo esse processo de adaptação é 

normal e particularizado a cada binômio mãe-filho, será mais fácil o confronto com as 

situações de dificuldade, aparentes ou reais, que possam ocorrer e, portanto, menor a 

probabilidade de se instalar um “fracasso” no aleitamento. As dificuldades surgirão (é 

natural), porém não se tornarão obstáculos se encontrarem eco nos profissionais de saúde 

envolvidos em todo o mecanismo (FIGUEIREDO, 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3 – Distribuição do número de puérperas, segundo os dados da gravidez 

atual/parto/puerpério. Fortaleza / CE, ago-out, 2007. 

 
Variáveis  Nº % Média (Desvio padrão) 

I. Gravidez atual    
Gravidez Planejada    
Sim 103 35,3  
Não 190 64,7  
Realizou Pré-Natal    
Sim 288 98,0  
Não      6   2,0  
Consultas Pré-Natal (n=283)    
< 7 156 55,1 6,24(±2,27) 
7 ou mais 127 44,9  
Recebeu incentivo/orientações de 
AM 

   

Sim 213 72,4  
Não   81 27,6  

II. Parto e puerpério    
Tipo de parto    
Vaginal 160 54,4  
Abdominal 133 45,2  
Realizou Episiotomia    
Sim 100 34,0  
Não 194 66,0  
4º Passo da IHAC    
Sim   39 13,3  
Não 255 86,7  
Local em que RN sugou a primeira 
vez 

   

Centro Obstétrico        (CO)   44 15,0  
Sala de Recuperação  (SR)   42 14,3  
Alojamento Conjunto   (AC) 208 70,7  
Freqüência diária que amamenta     
Até 3   44 15,2  
4 a 7   38 13,1  
8 173 59,7 7,04(±2,73) 
≥ 9   35 12,0  
Satisfeita com amamentação    
Sim 280 95,2  
Não   14 4,8  
Quanto tempo pretende amamentar    
< 6   52 17,9  
= 6 170 57,8 2,89(±4,93) 
7 a 36 meses   72 24,3  
Pretende trabalhar fora de casa    
Sim 164 55,8  
Não 130 44,2  
    
 



No presente trabalho, observou-se que apesar de 190 (64,7%) puérperas 

não terem planejado sua gravidez, quase a totalidade, 288(98%) das mães, realizou pré-

natal com uma média de 6,24 com DP de ±2,4 consultas. 

Em relação ao número de consultas no pré-natal, verificou-se que 

156(55,1%) fizeram menos que 07 consultas e 127(44,9%) acima de 07 consultas. 

Segundo Brasil (2005), a mulher durante o pré-natal deve pelo menos fazer de seis ou 

mais de seis consultas, com intervalo mensal até a 28ª semana, quinzenais entre 28ª e 36ª 

semana e semanais no termo. Neste estudo, constatou-se um número significativo de 

mulheres que atenderam as normas preconizadas pelo Ministério da Saúde. 

No que se refere a receber incentivo e orientações sobre aleitamento 

materno, 213(72,1%) mulheres referiram ter recebido orientações e incentivo durante o 

período gestacional, ou seja, um número significativo de mulheres teve apoio e 

orientações, seja dos profissionais, familiares e outras pessoas do seu convívio social.  

Segundo a FEBRASGO (2001), o pré-natal é o atendimento multidisciplinar 

que objetiva alcançar e manter a integridade das condições de saúde materna e do 

concepto. A assistência pré-natal com orientações sobre amamentação, evidencia que o 

grupo de mães que recebeu educação para o aleitamento apresentou maior índice de 

amamentação, quando comparado com grupo controle (REIFSNIDER; ECKHAART, 1997).  

Acredita-se que a orientação adequada favorece o aleitamento, desde que 

seja uma educação em escuta, sem coerção ou normativa, mas que permita a mulher a 

fazer livremente, sem culpas, suas próprias escolhas. 

Toda gestação comporta um determinado grau de regressão a padrões de 

sentimentos e comportamentos infantis. A vivência do parto também é de extrema 

importância para a forma como a mulher entrará no puerpério e iniciará sua relação com o 

filho (PAMPLONA, 2005). 

No que diz respeito ao tipo de parto, constatou-se que 160(54,4%) ocorreram 

por via vaginal e 133(45,2%) por via abdominal, ou seja, um elevado índice de parto 

cesareana. 

Em relação à via de parto, a literatura refere o parto cesárea como fator de 

risco à amamentação (VITURI; BRITO, 2003). Weiderpass et al (1998) descrevem que as 



mulheres submetidas às cesáreas eletivas apresentam elevado risco de desmame no 

primeiro mês de vida, quando comparadas com às que tiveram parto vaginal ou cesárea 

de emergência. 

Para estimular e promover o aleitamento materno, as instituições adotam os 

chamados dez passos para o sucesso do aleitamento, preconizado pelo MS. O quarto 

passo corresponde a ajudar as mães a iniciar o aleitamento na primeira meia hora após o 

nascimento. Tal fato não foi constatado com a amostra do estudo, em que se observou a 

não implementação deste passo, pois 255(86,7%) puérperas disseram não ter usufruído 

dessa prática e somente 39(13,3%) tiveram efetivamente o contato precoce após o 

nascimento, apesar desta prática fortalecer o vínculo materno e constituir-se fator 

importante na colonização da pele do neonato pela flora bacteriana da mãe, além de 

favorecer o início da amamentação (OMS, 2001; MONTEIRO; NAKANO; GOMES, 2006). 

Tal atitude foi ressaltada e reforçada na semana mundial da amamentação do ano 

corrente, que preconizou “Amamentação ao nascimento sem nenhum impedimento”.  

Para melhor ilustrar a importância dessa prática, vale salientar que não é 

essencial a sucção nutritiva, sendo mais relevante o contato de pele entre ambos, com 

troca de sensações táteis, calor, odor e amor. Destarte, além de visar a formação do 

vínculo e manter o aleitamento exclusivo, há relatos que somente a sucção no peito 

desencadeia a liberação de 19 diferentes hormônios gastrintestinais tanto no bebê quanto 

na puérpera, incluindo colecistoquinina e gastrina, os quais estimulam o crescimento das 

vilosidades intestinais de ambos, aumentando a superfície absortiva de calorias a cada 

mamada. Isto demonstra que este fenômeno interativo abrange não somente aspectos 

psicoafetivos, mas também orgânicos e fisiológicos (VENTURA, 2006). 

Neste estudo, observou-se um elevado número de 42(14,3%) mulheres 

estimuladas na primeira mamada do recém-nascido na sala de recuperação após o parto 

cesárea, o que demonstra um nível de compreensão e comprometimento da equipe com a 

missão institucional, contudo a grande maioria, 208(70,7%) somente foi ao seio materno 

pela primeira vez, no Alojamento Conjunto. 

A literatura ressalta a idéia da importância do caráter educativo do 

alojamento conjunto, como fator importante no sucesso do aleitamento (DEL CIAMPO et 

al, 1994; MELLEIRO et al, 1997). 



Quanto às condições do períneo após o parto vaginal de 160(54,4%) 

clientes, em 100(62,5%) foram realizadas episiotomias. A instituição que adota o modelo 

de humanização do parto considera a episiotomia um procedimento eletivo. A ocorrência 

de lesão do períneo tem implicações na disposição da mulher para amamentar após o 

trabalho de parto, em razão das limitações da postura corporal e do desconforto gerado 

pela dor incisional (MONTEIRO; NAKANO; GOMES, 2006). 

Quanto à freqüência diária que amamenta o atual filho, 173(59,7%) 

amamentaram o recém nascido por oito vezes no período de 24 horas, o que significa 

mais ou menos colocar a criança ao seio a cada três horas, (M=7,04;DP=±2,73). Apesar 

de cada criança ter seu próprio ritmo, as puérperas apresentam inúmeros 

questionamentos em relação ao número ideal de mamadas e muitas vezes essa 

insegurança gera um ciclo perigoso, pois a cada choro da criança ela supõe que seja fome 

e coloca o bebê ao seio, o que fora constatado com relação a 3(1,0%) mães, que 

relataram 15 vezes nas 24 horas. Essas mamadas freqüentes, além do desgaste físico, 

levam a puérpera duvidar da qualidade e do volume do leite que produz e 

consequentemente legitima a idéia de “hipogalactia” e “leite fraco”.  

Souza e Almeida (2005) alertam para os postulados originados das escolas 

francesa e alemã que fundamentam o discurso de muitos profissionais no que tange ao 

horário para mamadas, sua duração, posição, entre outras normas. 

Das 294 puérperas do estudo, 280(95,2%) afirmaram plena satisfação com o 

aleitamento e 14(4,8%) disseram não sentir satisfação no momento da entrevista, pois os 

bebês estavam com dificuldade na pega, ou referiam produção de colostro insuficiente. 

Dentre as mães (n=280) que manifestaram satisfação com o aleitamento 

materno do atual bebê, 147(50%) relacionaram sua satisfação com o fato do RN manter-se 

tranqüilo, saudável, pela praticidade e por gostar da proximidade e cuidar do filho. 

Algumas mães disseram sentir total realização em saber que o filho era alimentado por 

seu leite.  

A totalidade da amostra referiu a pretensão de amamentar o filho através do 

seio, apesar de deixaram a “responsabilidade” de permanecer amamentando nas mãos da 

criança, pois dependia de quanto o bebê quisesse, como se a decisão da criança fosse 

realmente determinar o período de lactação. Essa forma de expressar demonstra o quanto 



a puérpera depende das decisões de quem a cerca e como ela fica insegura no processo 

de decidir o próprio caminho. Percebe-se uma dualidade de sentimentos, deseja 

amamentar e ao mesmo tempo rejeita a idéia, pois amamentar requer trabalho, calma, 

persistência e muita paciência, requisitos complexos para os dias atuais. 

Em relação ao tempo que as puérperas pretendem manter a amamentação 

exclusiva ao seio, 52(17,9%) referiram por menos de 6 meses; 170(57,8%) desejam 

amamentar durante os seis meses preconizados pelo MS e 72(24,3%) das puérperas 

referiram o desejo de amamentar exclusivamente por um período superior a seis meses, 

(M=2,89;DP=±4,93). 

Quando interrogadas as puérperas se pretendiam trabalhar fora de casa, 

164(55,8%) responderam afirmativamente. O retorno às atividades fora do lar, para a 

maioria das mulheres, significa a primeira experiência de separação entre ela e o filho, o 

que provoca, além da culpa, uma sensação de perda, insegurança e preocupação com o 

bem estar da criança (SILVA, 2005).  

No que diz respeito após quanto tempo retornará às atividades laborais, 

17(5,8%) afirmaram que retornariam as atividades de 15 dias a 3 meses; 77(26,5%) entre 

4 a 10 meses e 18(6%) após dez meses. Observa-se um retorno precoce de algumas 

mulheres sem carteira assinada, ou seja, sem trabalho formal, em detrimento das leis 

trabalhistas que garantem à mulher licença maternidade.  

Em relação à vontade de continuar amamentando após o retorno ao trabalho, 

65(22,1%) mulheres não souberam informar, 156(53,4%) afirmaram e 72(24,5%) negaram. 

A maioria das mães considera o afastamento ocasionado pelo trabalho prejudicial ao 

aleitamento e ainda demonstram o receio do bebê apresentar dificuldade em adaptar-se 

sem o seio. 

 

 

 

 



Tabela 4 – Distribuição do número de puérperas, segundo as condições da mama / dados 

antropométricos e saúde do RN. Fortaleza / CE, ago-out, 2007. 

 Nº % Média (Desvio padrão) 
CONDIÇÕES DA MAMA    

Mamas    
Flácidas 242 82,3  
Túrgidas   48 16,3  
Ingurgitadas     4   1,4  
Mamilo    
Protuso 244 83,0  
Curto   42 14,3  
Plano     4   1,4  
Invertido     4   1,4  
Há colostro    
Sim 286 97,3  
Não     8   2,7  
Percebe sinais de ejeção do leite    
Sim 268 91,2  
Não   25   8,5  

DADOS ANTROPOMÉTRICOS    
Peso do Recém-nascido    
< 2500 g   20   6,8  
2500 – 2999   66 22,6 3248(±497,6) 
3000 ou + 206 70,5  
Estatura do RN    
42 – 45   12   4,1  
46 – 52 259 89,0 49,6(±2,1) 
53 – 56    20   6,9  
Sexo do RN    
Masculino 169 57,7  
Feminino 123 42,3  

SAÚDE DO RN    
APGAR 1º’    
< 7   68 23,3 7,91(±1,2) 
≥ 7 224 76,7  
APGAR 5º’    
< 7     7   2,5  
≥ 7 272 97,5 8,94(±0,7) 
Reflexo de sucção presente    
Sim 285 96,9  
Não     9   3,1  
Terapia usada pelo recém-nascido    
Nenhuma 227 77,2  
ATB;FOTO;GLICEMIA;outros   67   4,8  
Interação do binômio    
Favorável 292 99,3  
Prejudicada      2   0,7  

No que diz respeito às condições da mama, 242(82,3%) puérperas 

apresentavam mamas flácidas, 48(16,3%) túrgidas e 4(1,4%) ingurgitadas. A glândula 

mamária é envolvida por uma camada de tecido celuloadiposo que se projeta no seu 

interior. A forma e o tamanho da mama estão relacionados à quantidade de tecido adiposo 



no estroma, podem ser hemisféricas, cônicas, piriformes, cilíndricas e discóides, variando 

nos indivíduos, raças e idades. Na mulher jovem e nulípara, as mamas apresentam forma 

hemisférica e nas multíparas e obesas são de maior tamanho e pêndulas (MELLO 

JUNIOR; ROMUALDO, 2005; JALDIN; SANTANA, 2006). 

O tamanho da mama e aspecto do mamilo é um tabu a ser desmistificado, 

pois as mães demonstram insegurança em relação ao tema. O tamanho da glândula 

mamária está diretamente ligado à quantidade de gordura e não indica sua capacidade 

funcional. 

Cada mama tem na sua posição apical o mamilo, que se constitui de tecido 

erétil, dotado de sensibilidade, conseqüente às terminações nervosas sensoriais, de 

diâmetro variado, medindo cerca de 10 a 15 mm de comprimento. Anatomicamente pode 

ser classificado em protuso, plano, invertido e pseudo-invertido. O mamilo protuso é 

extremamente elástico, de fácil apreensão, apresenta-se saliente, forma um ângulo de 90º 

entre o mamilo e a aréola (SANTOS, 2005). Das puérperas do estudo, 244(83%) 

apresentaram mamilo protuso à inspeção, seguidas de 42(14,3%) que apresentaram 

mamilo curto, o que dificulta a apreensão do neonato decorrente da inexistência de ângulo 

entre o mamilo e aréola.  

Quanto mais protátil for a aréola, mais fácil será para o RN manter o tecido 

mamário dentro da boca (ALMEIDA, 2005). 

Os resultados revelaram que a maioria das puérperas 286(97,3%) 

considerou estar produzindo colostro e 268(91,2%) perceberam sinais de ejeção do leite à 

sucção do recém-nascido. Esse resultado é importante no sentido de revelar que a grande 

maioria desse grupo de mulheres concluiu que produzia colostro, revelando uma auto-

estima e confiança maior na amamentação.  

O colostro é o primeiro produto da secreção láctica da nutriz e permite a boa 

adaptação fisiológica do recém-nascido à vida extra-uterina. É secretado desde o último 

trimestre da gestação e na primeira semana de pós-parto (LAMOUNIER; VIEIRA; 

GOUVÊA, 2006). 



Borges e Philippi (2003) consideram o sinal de produção láctea suficiente 

intensamente perceptível para a puérpera, pois além de poder observar suas mamas(em 

seu corpo) ainda pode observar o estado da criança após a mamada. 

Dos 294 recém-nascidos, 169(57,4%) são do sexo masculino, 123(41,8%) do 

sexo feminino; 206(70,5%) nasceram com peso igual ou superior a 3.000g, 66(22,6%) com 

peso de 2.500g a 2.999g e somente 20(6,8%) com peso inferior a 2.500g. O menor peso 

encontrado foi de 1.950g e o maior foi de 5.410g, (M=3248; DP=±497,6). 

A estatura dos neonatos manteve-se prevalente 259(89%) no intervalo de 46 

a 52 cm, com uma média de 49,5 e desvio padrão de ±2,1. 

O peso ao nascer constitui uma das principais medidas de crescimento intra-

uterino, representando um dos mais importantes fatores de predição da sobrevida infantil. 

A forte associação entre o baixo peso ao nascer e a morbimortalidade neonatal, incluindo 

comprometimento neuromotor, problemas respiratórios crônicos e infecções é consenso. A 

ocorrência de recém-nascidos com baixo peso ao nascer varia entre países, sendo um 

indicador geral do nível de saúde de uma população, por estar associado às condições 

socioeconômicas (MASCARENHAS; RODRIGUES; MONTE, 2006). 

O índice de Apgar no primeiro minuto concentrou-se nos valores mais altos 

(igual ou superior a 7), com 224(76,7%) dos nascidos vivos em boas condições, 

(M=7,91;DP=±1,2) sendo que, no 5º minuto, tal índice fora registrado em 272(97,5%) dos 

nascidos vivos. Segundo Alves Filho e Corrêa (1995), o índice de Apgar é uma excelente 

forma de documentação das condições do RN a intervalos específicos após o nascimento.  

Ainda sobre a saúde do recém nascido, 285(96,9%) dos neonatos 

apresentaram reflexo de sucção, o que confirma as boas condições para se estabelecer 

uma amamentação eficaz, (M=8,94; DP=±0,7). 

Dos 294 neonatos, 227(77,2%) não utilizaram nenhuma terapia no período 

de internação, enquanto 67(22,8%) submeteram-se a alguns procedimentos, dentre os 

quais: antibioticoterapia, fototerapia, controle glicêmico, curva térmica e outros.  

A realização de alguns procedimentos no alojamento conjunto sugere a 

necessidade de revisão dos critérios de admissão nesse ambiente, que a priori não possui 



estrutura física e recursos humanos suficientes para assegurar uma assistência adequada 

frente às atuais condições dos neonatos. Essa sobrecarga compromete o caráter 

educativo do alojamento conjunto e frustra os profissionais envolvidos com a saúde 

materno-infantil que não conseguem oferecer um cuidado digno e compatível com as 

necessidades de sua clientela.  

O processo de interação mãe-filho é influenciado por uma multiplicidade de 

fatores. A mãe interage com o neonato, mediante diferentes maneiras de manifestações 

de amor, afetividade e desejo. O enfermeiro considerado como elo da equipe na 

assistência materno-infantil é o profissional mais habilitado a observar a interação da 

díade, detectar a necessidade de intervenção, promover e facilitar a ligação afetiva 

(SILVA; CHRISTOFFEL; FERNÁNDEZ; SANTOS, 2006). No estudo observou-se que 

292(99,3%) das puérperas tiveram interação favorável com o neonato e 02(0,7%) tiveram 

prejuízo na relação inicial.  

 

Janicas e Praça (2002) denunciam a carência de reflexão dos profissionais 

de saúde para aspectos outros que fogem dos indicadores biológicos, especialmente no 

momento do parto e nascimento, o que se estende à avaliação das condições do binômio 

mãe/filho para realizar o contato precoce em sala de parto.  

Na prática percebe-se a falta de registros nos prontuários ou informações 

incompletas e ausência de sistematização dos registros prejudica e limita os estudos. 

 

 
4.2 Aplicação da Breastfeeding Self-Efficacy Scale: versão brasileira 

 

 

Para a aplicação da versão final da BSES-SF versão brasileira, 299 

puérperas foram abordadas, entretanto 2 mulheres se recusaram a participar e 3 não se 

adequavam aos critérios de inclusão, logo esta investigação abrangeu 289 puérperas com 

a escala sendo aplicada em forma de entrevista e 5 de forma auto-aplicada, perfazendo 

um total de 294. O escore total da escala que pode variar de 14 a 70, sendo que na 

amostra estudada este índice variou de 36 a 70 (M=57,7; DP=±6,130).  

 

 



4.3 Validação relacionada ao construto 
4.3.1 Análise Fatorial 
  

Existem dois tipos de análise fatorial – a confirmatória e a exploratória. 

Optou-se por manter o estilo utilizado por Oriá (2008) na adaptação transcultural da escala 

original à língua portuguesa, portanto pela exploratória, pois esta permite uma busca de 

dimensões subjacentes (ou dimensões internas) ao avaliar o quanto os itens da BSES-SF, 

estão relacionados com os conceitos teóricos e determinar as estruturas admissíveis da 

escala. 

A suscetibilidade dos dados para a análise fatorial foi avaliada por meio do 

Kaiser-Meyer-Oklin que atingiu 0,800, superando o valor mínimo recomendado de 0,6 

(Kaiser, 1970, 1974) e o teste de esfericidade de Bartlett alcançou significância estatística 

(p=0,001), indicando que a análise fatorial é uma técnica adequada e que a amostra foi 

satisfatória para avaliar a BSES em sua forma abreviada. 

Assim, os itens da BSES: versão brasileira foram submetidos à análise dos 

componentes principais (ACP), técnica mais utilizada como primeiro passo da análise 

fatorial, porque ela revela o número e a natureza dos fatores, e é vista como de natureza 

mais exploratória (TABACHNICK; FIDELL, 2001), além disso, o uso da técnica dos 

componentes principais replicaria a análise original de Dennis e Faux (1999). A análise 

fatorial resultou em uma matrix de correlação item-item que foi criteriosamente analisada 

por Oriá (2008) e revelou muitos coeficientes baixos indicando uma fraca correlação entre 

os itens. A análise dos componentes principais revelou a presença de 4 componentes com 

eigenvalues (autovalores, variância explicada) maior que 1 (Tabela 5) que explicariam 34% 

da variância dos dados. 

 

 

 

 



Tabela 5 – Variância explicada (autovalores, eigenvalues) e percentuais de variação de 

cada item. Fortaleza / CE, nov, 2007. 

 
  
 

Variância Explicada Inicial     
(Autovalores)  

Componentes 
Total % de 

variância % cumulativo 

1 3.484 24.889 24.889 
2 1.364 9.740 34.629 
3 1.206 8.614 43.242 
4 1.052 7.511 50.754 
5 .965 6.891 57.645 
6 .888 6.340 63.985 
7 .825 5.895 69.880 
8 .770 5.501 75.381 
9 .719 5.139 80.520 

10 .632 4.511 85.030 
11 .567 4.048 89.070 
12 .532 3.798 92.877 
13 .501 3.575 96.452 
14 .497 3.548 100.000 

                                   Método de Extração: Análise dos Componentes principais. 
 

  

Para promover um fator de solução mais interpretável, foi realizada a 

extração ortogonal dos componentes principais por meio da rotação varimax. A regra do 

scree plot (gráfico de triagem, Figura 2) diz que devem ser retidos todos os componentes 

com autovalores presentes na linha descendente que estejam acima (ou antes) da 

primeira curva, pois estes fatores explicam a maior parte da variância dos dados 

(MERTLER; VANNATTA, 2005; PALLANT, 2005). Logo, o scree plot apresentado a seguir 

(Figura 2) sugere que apenas um fator seja retido. 
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Figura 2 – Definição do número de fatores. A seta indica o número de componentes que 

devem ser retidos para serem rotados. Fortaleza / CE, nov, 2007. 

 

Contudo, pelos motivos anteriormente citados, optou-se por utilizar a rotação 

varimax com dois fatores de solução, replicando o estudo original e o de Oriá (2008). Uma 

correlação (carga fatorial) entre os itens e os domínios de no mínimo 0,3 foi exigida para 

que um item fosse mantido na escala. Os dados da matriz rotada estão apresentados na 

Tabela 6 e revelam-se melhores do que a versão brasileira completa da escala BSES 

traduzida por Oriá (2008), pois todos os itens tem cargas fatoriais acima de 0,30, o que é 

recomendado pelos especialistas, portanto nenhum item será eliminado.  

Ao analisar os itens que constituíram cada um dos fatores, percebeu-se que 

o fator 1 foi consistente com o domínio técnico e o fator 2 com o domínio pensamentos 

intrapessoais. Após essa análise inicial, foi avaliada a magnitude das correlações e a 

adequação conceitual de cada item dentro de cada fator (domínio). Quando um mesmo 

item estava alocado em dois domínios diferentes, foi considerado o maior valor da 

correlação e/ou a análise da base conceitual do item para definir o domínio a que ele 

pertence. 
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Tabela 6 – Matriz de correlações entre os itens e os domínios da BSES-SF, segundo 

análise fatorial pelos componentes principais e rotação Varimax. Fortaleza / 

CE, ago-out, 2007. 
 

 
Fator 

1 
Fator 

2 
Fator Técnico   
12 - Eu sempre continuo amamentando meu bebê a cada alimentação dele. (a cada mamada). .691
10 - Eu sempre posso lidar com o fato de que amamentar exige tempo.  
       (Mesmo consumindo o meu tempo eu quero amamentar). .599

06 - Eu sempre posso amamentar mesmo se o meu bebê estiver chorando.  .589
07 - Eu sempre sinto vontade de continuar amamentando.  .565 .350
11 - Eu sempre amamento meu bebê em um peio depois mudo para o outro. .514
13 - Eu sempre consigo adequar as minhas necessidades às necessidades do bebê . 
       (Organizo minhas necessidades de banho, sono, alimentação com a amamentação do bebê). .489

05 - Eu sempre lido com a amamentação de forma a me satisfazer. .454
08 - Eu sempre posso dar de mamar confortavelmente na frente de pessoas da minha família. .374
Fator Pensamento Intrapessoal 
01 – Eu sempre sinto quando o meu bebê está mamando o suficiente. .718
14 – Eu sempre sei quando o meu bebê terminou a mamada. .677
09 – Eu sempre fico satisfeita com a minha experiência de amamentar. .302 .536
02 – Eu sempre lido com a amamentação com sucesso, da mesma forma que eu lido com outros 
desafios. 
        (Supera com sucesso a amamentação e as demais situações da vida). 

.492

04 – Eu sempre percebo se o meu bebê está pegando o peito direitinho durante toda a mamada. .459
03 – Eu sempre alimento o meu bebê sem usar leite em pó como suplemento.  .315 .353
Autovalores / Variação Explicada 2.651 2.197
Percentual de Variância 18,9 15,6

Método de Extração: Análise dos componentes principais. 
Método de Rotação: Varimax 
 

Quanto maior a carga fatorial de um item, mais associado ao fator ele se 

encontra. Logo, quando considerada apenas a magnitude das correlações a BSES-SF 

ficou com 8 itens alocados no domínio Técnico (5,6,7,8,10,11,12,13) e 6 itens no domínio 

pensamentos intrapessoais (1,2,3,4,9,14). Apesar dos itens 3,7 e 9 ficarem alocados nos 

dois fatores, prevaleceu o fator com maior valor da correlação, respectivamente o item 

3(0,353) e 9 (0,536) no domínio intrapessoal e item 7(0,565) no domínio técnico.  

Esta análise ainda levou a dois fatores de correlações (autovalores ou 

variância explicada) maior que 1 que justificou 34% da variância. O fator 1 (Domínio 

Técnico) teve um autovalor de 2,651, o qual explicou 18,9% da variância e consistiu em 8 

itens com valores variando de 0,37 a 0,69. 



O fator 2 (Domínio Pensamentos Intrapessoais) teve um autovalor de 2,197, 

o qual explicou 15,6% da variância e consistiu em 6 itens com valores variando de 0,35 a 

0,71. 

4.3.2 Associação da eficácia da BSES-SF  
  

No intuito de avaliar a validade relacionada ao construto, realizou-se a 

associação entre a eficácia da BSES – SF e variáveis sociodemográficas, antecedentes 

obstétricos, gestação atual, condições da mama e de nascimento do RN, apresentadas 

nas tabelas a seguir. A escala total, com 14 itens, cada um com a pontuação variando de 1 

a 5 pontos, apresentou, portanto, um mínimo de 14 e um máximo de 70 pontos. A fim de 

se analisar a sua eficácia, ela foi transformada em categórica, em similaridade com Oriá 

(2008), da seguinte maneira: 

Eficácia Baixa:   de 14 a 32 pontos; 

Eficácia Média:  de 33 a 51 pontos; 

Eficácia Alta:     de 52 a 70 pontos. 

Observou-se, entretanto, que a eficácia da amostra estudada variou de 36 a 

70 pontos, não existindo, dessa maneira, baixa eficácia no presente estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 7 - Associação entre os índices de eficácia da BSES – SF e as variáveis 

sociodemográficas. Fortaleza / CE, ago-out, 2007. 
     _____________________________________________________________________________ 
      EFICÁCIA 

_____________________________________________________  
                 ALTA                       MÉDIA 
 

 
Variáveis Nº % Nº % χ2 ρ 

Idade (n=292)       
12 – 19 64 82,1 14 17,9   
20 – 30 144 86,2 23 13,8 0,87 0,018 
31 – 44 40 87,0 6 13,0   
Estado Civil       
Casada/união 
consensual 

200 85,8 33 14,2  0,23 0,625 

Solteira 50 83,3 10 16,7   
Anos de estudo       
Até 6 anos 41 89,1 5 10,9   
7 – 11 115 88,5 15 11,5 3,87 0,144 
12 ou + 94 80,3 23 19,7   
Ocupação       
COM ocupação 169 84,1 32 15,9 0,79 0,374 
SEM ocupação 81 88,0 11 12,0   
Renda familiar       
Até 1 119 87,5 17 12,5   
2 SM  70 82,4 15 17,6 1,14 0,563 
3 a 14  60 84,5 11 15,5   
Tabagismo       
Sim  47 82,5 10 17,5   
Não 202 86,0 33 14,0 0,44 0,503 
Alcoolismo       
Sim   65 86,7 10 13,3   
Não 185 84,9 33 15,1 0,14 0,703 

        § Salário Mínimo durante o estudo = R$ 380,00  

 

Nas correlações entre a eficácia das escalas e as variáveis 

sociodemográficas somente a idade das puérperas apresentou correlação estatisticamente 

significante, tanto na escala total (r = 0,139; p = 0,018), como nos domínios técnico (r = 

0,118; p = 0,044) e intrapessoal (r = 0,133; p = 0,023). Este dado é corroborado por 

estudos ao revelarem que quanto maior a faixa etária das mulheres, melhor o desempenho 

destas com relação à prática da amamentação (SANTOS, SOLER, AZOUUBEL, 2005). 

Este resultado mostra que a escala foi sensível para captar esta diferença, sendo esta 

associação condizente com a literatura. 



Apesar de nas demais variáveis não se ter encontrado associação 

estatisticamente significante, o estudo revelou uma resposta homogênea com percentual 

acima de 80% em relação à alta eficácia, com um índice importante nas puérperas 

avaliadas, pois não houve sequer escore baixo de auto-eficácia.  

Nesse estudo constatou-se que anos de estudo e estado civil das puérperas 

não interferiu na sua percepção de auto-eficácia em amamentar seu atual bebê, 

contrapondo-se aos demais estudos brasileiros que evidenciaram a prevalência maior de 

AME nas mulheres com maior nível de instrução (MONTRONE; ARANTES, 2000; 

PASSOS; LAMOUNIER; SILVA; FREITAS; BAUDSON, 2000; VENÂNCIO; ESCUDER; 

KITOKO; RÉA; MONTEIRO, 2002; BUENO; SOUZA; SOUZA; PAZ; GIMENO; SIQUEIRA, 

2003). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 8 – Associação entre os índices de eficácia da escala BSES-SF e os antecedentes 

obstétricos e gravidez atual. Fortaleza / CE, ago-out, 2007. 

                    EFICÁCIA 
Variáveis ALTA MÉDIA   

 Nº % Nº % χ2 ρ 
I. Antecedentes 

obstétricos 
      

Abortos       
Nenhum 191 84,1 36 15,9 1,12 0,288 
1 a 3   59 89,4   7 10,6   
Paridade       
Primíparas 105 83,3 21 16,7 0,70 0,403 
Multíparas 145 86,8 22 13,2   
Filhos vivos       
1 136 82,9 28 17,1   
2   63 90,0   7 10,0 2,03 0,362 
3 a 9   51 86,4   8 13,6   
Amamentou 
anteriormente (n=291) 

      

Sim  105 88,2 14 11,8   
Não 142 83,0 29 17,0 1,49 0,221 
Tempo de amamentação 
(meses) 

      

< 6 31 81,6 7 18,4   
= 6 46 88,5 6 11,5 3,55 0,169 
7 a 36 28 96,6 1   3,4   

II. Gravidez atual       
Consultas pré-natal       
<7 133 85,8 22 14,4 0,13 0,715 
7 ou mais 107 84,3 20 15,7   

 
 

Conforme a Tabela 8 não foi observado nenhuma associação 

estatisticamente significante entre as variáveis antecedentes obstétricos, gravidez atual e 

BSES-SF. Apesar de não ter tido associação estatística significante em relação aos 

escores totais da escala BSES-SF com as variáveis paridade, experiência anterior e tempo 

de amamentação, observou-se um nível de concordância elevado de até 90% de auto-

eficácia na percepção das puérperas.  

Analisando-se a correlação entre a eficácia da escala e os antecedentes 

obstétricos, não se encontrou nenhuma variável desses antecedentes que tivesse se 

correlacionado com a escala total. Entretanto, para a escala do domínio técnico, houve 

correlação estatisticamente significante entre o número de gestações anteriores (r=0,120; 



p=0,040), número de filhos vivos (r=0,144; p=0,013) e tempo de amamentação (r=0,181; 

p=0,002). 

Essas correlações dizem respeito às experiências anteriores de gestações, o 

que corrobora com a teoria de Bandura (1977) quando aponta as experiências vicárias 

como importantes para o comportamento de auto-eficácia do ser humano. Sales et al 

(2000) afirmam que a falta de experiência pode levar à insegurança, gerando ansiedade, o 

que, por sua vez, pode interferir no processo da lactação e amamentação. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabela 9 – Associação entre os índices de eficácia da escala BSES-SF e condições da 

mama / dados antropométricos e saúde do RN. Fortaleza / CE, ago-out, 2007. 
 

 EFICÁCIA 
 

Variáveis ALTA MÉDIA   

 
 Nº % Nº % Teste ρ 

CONDIÇÕES DA MAMA       
Mamas       
Flácidas 206 85,5 35 14,5 0,26(1) 0,610 
Túrgidas / Ingurgitadas   43 82,7   9 17,3   
Mamilo       
Protuso 211 86,8 32 13,2   
Curto   34 81,0 8 19,0 6,55(2) 0,088 
Plano     2 50,0 2 50,0   
Invertido     2 50,0 2 50,0   
Há colostro       
Sim 242 84,9 43 15,1 0,04(1) 0,840 
Não    7 87,5   1 12,5   
Percebe sinais de ejeção do 
leite 

      

Sim 228 85,1 40 14,9   
Não   20 83,3   4 16,7   

DADOS ANTROPOMÉTRICOS       
Peso do Recém-nascido       
< 2500 g   19 95,0   1   5,0   
2500 – 2999   58 89,2   7 10,8 3,14(1) 0,207 
3000 ou + 171 83,0 35 17,0   

SAÚDE DO RN       
APGAR 1º’       
< 7 57 83,8 11 16,2 0,13(1) 0,710 
≥ 7 191 85,7 32 14,3   
APGAR 5º’       
< 7 7 100,0 - -   
≥ 7 231 85,2 40 14,8 1,20(1) 0,272 
Terapia usada pelo recém-
nascido 

      

Sim 57 86,4 9 13,6 0,07(1) 0,786 
Não 193 85,0 34 15,0   
Interação do binômio       
Favorável 249 85,6 42 14,4 1,39(2) 0,237 
Prejudicada  1 50,0 1 50,0   

(1)Teste χ2; (2) Teste Razão de Maximoverossimilhança (RMV) 

O tamanho e a forma dos mamilos podem ser fonte de preocupação para 

gestantes e nutrizes, particularmente entre aquelas que não possuem experiência prévia 

com amamentação e/ou não receberam orientação adequada no pré-natal. Há quatro tipos 

de mamilo: protuso ou normal, plano, comprido e invertido. Os mamilos normais foram 

encontrados em 92% das mulheres, enquanto os invertidos em 0,5% das mulheres.  

É comum o diagnóstico de mamilo plano por profissionais pouco habilidosos, 

quando na realidade esses mamilos são apenas aparentemente planos (ou curtos), ou 



seja, após alguns dias de sucção irão adquirir forma normal. É nesse momento que se 

fazem necessários profissionais de saúde bem orientados e treinados nas técnicas de 

aconselhamento em amamentação, capazes de escutar as queixas da nutriz, trabalhar sua 

autoconfiança e solucionar os problemas que porventura surgirem nesta fase da lactação 

(THOMSON; MORAIS, 2006). 

Na tabela 9, que diz respeito às condições da mama / dados antropométricos 

e saúde do RN, houve associação estatisticamente significante entre a escala BSES-SF e 

características do mamilo (p=0,088) e quando se efetuou a correlação do domínio Técnico 

com o Apgar no 5º minuto (r=-0,145; p= 0,015).  

O índice de Apgar é utilizado para medir a adaptação imediata do recém-

nascido à vida extra-uterina. Os índices são obtidos a 1 minuto e novamente aos 5 minutos 

após o nascimento. Atribui-se um valor a cada sinal, uma pontuação de 7 a 10 indica boa 

vitalidade do RN (STRIGHT; HARRISON, 1998). Desta forma, é explícito na tabela, as 

excelentes condições vitais dos neonatos do estudo, o que ratifica a auto-eficácia das 

puérperas, ao lidar com recém nascido hígido, atividade espontânea, reflexo de sucção 

presente e consequentemente fruto de uma interação favorável do binômio. 

 

4.4 Análise da Confiabilidade 
4.4.1 Coeficiente de Correlação Intraclasse 
 

O coeficiente de correlação intraclasse (CCI) é um teste de confiabilidade 

que deve ser aplicado quando o instrumento produz valores numéricos discretos ou 

contínuos como escores totais. O CCI da escala estudada variou de 0,69 a 

0,78(p=0,00001); (IC = 95% com uma média de 0,74, que coincide com o valor de alfa de 

Cronbach), logo os dados evidenciam que a BSES-SF versão brasileira é um instrumento 

confiável. 

4.4.2 Consistência Interna 
  

A confiabilidade da escala foi medida também pelo Alfa de Cronbach que 

assume valores de zero a um, em uma escala progressiva de ajustes. O Alfa de Cronbach 



da escala completa BSES-VB foi de 0,88 (ORIÁ, 2008) o da escala original foi de 0,96 e o 

da escala BSES-SF foi de 0,74. 

A Tabela 10 exibe os detalhes da análise estatística da escala abreviada 

onde pode-se verificar a correlação de cada item com o total da escala, além de verificar a 

média, a variância e o próprio Alfa de Cronbach na ausência de qualquer um dos itens da 

escala. 

Observe-se que caso seja retirado qualquer um dos itens a escala não 

sofreria grandes alterações em relação ao α (alfa) que variou de 0,743 a 0,713, uma 

variação de apenas 0,03. 

Tabela 10 – Média, variância, correlação item-total e Alfa de Cronbach para a BSES-SF. 

Fortaleza, ago/out, 2007. 
 

 
Média da Escala 

se o item for 
deletado 

Variância da 
Escala se o item 

for deletado 

Correlação 
 Item-total 

Alfa de Cronbach 
se item for 
deletado  

BSES 1 54,0102 33,4759 ,2476 ,7434 

BSES 2 53,6758 33,8431 ,3038 ,7351 

BSES 3 53,7065 32,4546 ,3394 ,7324 

BSES 4 53,4027 33,9674 ,3693 ,7297 

BSES 5 54,1126 31,0318 ,3601 ,7324 

BSES 6 53,5461 32,5706 ,4366 ,7218 

BSES 7 53,5734 31,6427 ,5100 ,7135 

BSES 8 53,5870 33,6885 ,2525 ,7418 

BSES 9 53,5154 32,7986 ,4445 ,7217 

  BSES 10 53,3208 33,9584 ,3968 ,7280 

  BSES 11 53,3857 35,0460 ,2042 ,7439 

  BSES 12 53,3515 34,2493 ,4456 ,7268 

  BSES 13 53,6348 32,9586 ,4295 ,7233 

  BSES 14 54,0273 30,8965 ,4087 ,7244 

 
 
4.5 Percepção das puérperas em relação a auto-eficácia em amamentar – Aplicação 
da BSES-SF. 
 

As respostas da BSES – SF foram analisadas pelos domínios Técnico e 

Pensamentos Intrapessoais. A organização dos itens por domínios facilitou a visualização 



quanto aos aspectos que as púerperas apresentaram alta ou pouca eficácia para 

amamentar seu atual bebê. 

 

Tabela 11 - Distribuição das respostas das puérperas, segundo o domínio Técnico da 

BSES- SF. Fortaleza / CE, ago-out, 2007. 

Técnico 
CONCORDO 

TOTALMENTE 
CONCORDO 

ÀS VEZES 
CONCORDO 

DISCORDO 
DISCORDO 

TOTALMENTE 

 N % N % N % N % N % 

1. Eu sempre sinto quando o meu 
bebê está mamando o suficiente. 74 25,2 123 41,8 54 18,4 35 11,9 8 2,7 
3. Eu sempre alimento o meu bebê 
sem usar leite em pó como 
suplemento 

117 39,8 120 40,8 20 6,8 30 10,2 7 2,4 

4. Eu sempre percebo se o meu bebê 
está pegando o peito direitinho 
durante toda a mamada. 

137 46,6 134 45,6 15 5,1 7 2,4 1 0,3 

6. Eu sempre posso amamentar 
mesmo se o meu bebê estiver 
chorando 

118 40,1 146 49,7 8 2,7 19 6,5 3 1,0 

11. Eu sempre amamento meu bebê 
em um peito e depois mudo para o 
outro. 

150 51,0 116 39,5 15 5,1 10 3,4 3 1,0 

12. Eu sempre continuo 
amamentando meu bebê a cada 
alimentação dele. (a cada mamada). 

129 43,9 160 54,4 1 0,3 4 1,4 - - 

13. Eu sempre consigo adequar as 
minhas necessidades às 
necessidades do bebê. 
(Organizo minhas necessidades de 
banho, sono, alimentação com a 
amamentação do bebê). 

101 34,3 139 47,3 44 15,0 8 2,7 2 0,7 

14. Eu sempre sei quando o meu 
bebê terminou a mamada. 

92 31,3 103 35,0 37 12,6 53 18,0 9 3,1 

p = 0,0001(RMV) 

 

Na Tabela 11 verificou-se associação estatisticamente significante entre os 

itens do domínio Técnico (p= 0,0001). Houve um nível de concordância das puérperas nos 

itens 12, com 289(98,3%), e no item 4, com 271(92,2%), que apresentaram valores mais 

elevados para resposta do tipo concordo totalmente e concordo, quando comparados aos 

demais, além de ser o item 12, o único sem resposta discordo totalmente. 

No puerpério recomenda-se o alojamento conjunto, onde o bebê estará 

constantemente em companhia da mãe e terá acesso ao seio em livre demanda, sem 

horários rígidos para amamentação, o que promove o aumento da produção de leite e 

evita o uso de suplementação (TAMEZ, 2005). 

Ainda, constatou-se um maior percentual de discordância das puérperas 

(discordo e discordo totalmente) no item 1 com 97(33%) e no item 14 com 99(33,7%), que 



são exatamente os itens da escala que explicitam, de certa forma, a insegurança da 

mulher no seu potencial para amamentar o suficiente seu filho, principalmente as 

primíparas, que não tiveram experiência anterior de amamentação, o que pode de certa 

maneira dificultar o processo de amamentar. 

A educação pré-natal para gestantes sobre manejo da lactação pode ser 

bastante positiva, com o intuito de aumentar a confiança na sua capacidade de 

amamentar, especialmente para primigestas (THOMSON; MORAIS, 2006). 

A “pega” eficaz no que se refere à técnica é um passo importante para um 

bom início da amamentação e deve ser observada desde a sala de parto. O bebê suga, 

deglute e respira no tempo de uma sucção por segundo num padrão coordenado na 

seqüência de 1:1:1 no início da mamada, alterando esse padrão ao final desta par duas 

sucções por segundo. As técnicas são importantes, mas a oportunidade de ouvir e 

aprender com mães, familiares e bebês é que levará o profissional a discernir quando e 

como ajudar (CORDEIRO, 2006). 

 

Tabela 12 - Distribuição das respostas das puérperas, segundo o domínio Pensamentos 

Intrapessoais da BSES- SF. Fortaleza / CE, ago-out, 2007. 

Pensamentos Intrapessoais 
CONCORDO 

TOTALMENTE 
CONCORDO 

ÀS VEZES 
CONCORDO 

DISCORDO 
DISCORDO 

TOTALMENTE 

 N % N % N % N % N % 

2. Eu sempre lido com 
amamentação com sucesso, da 
mesma forma que eu lido com 
outros desafios. 
(Supera com sucesso a 
amamentação e as demais 
situações da vida). 

94 32,0 153 52,0 29 9,8 14 4,8 4 1,4 

5. Eu sempre lido com a 
amamentação de forma a me 
satisfazer 

88 29,9 109 37,1 15 5,1 70 23,8 12 4,1 

7. Eu sempre sinto vontade de 
continuar amamentando 

125 42,5 123 41,8 23 7,8 22 7,5 1 0,3 

8. Eu sempre posso dar de mamar 
confortavelmente na frente de 
pessoas da minha família. 

133 45,2 112 38,2 18 6,1 26 8,8 5 1,7 

9. Eu sempre fico satisfeita com a 
minha experiência de amamentar. 

123 41,8 136 46,3 21 7,1 12 4,1 2 0,7 

10. Eu sempre posso lidar com o 
fato de que amamentar exige 
tempo. 
(Mesmo consumindo o meu tempo 
eu quero amamentar).     (n=293) 
 

153 52,2 122 41,6 11 3,8 7 2,4 - - 

p = 0,0001(RMV) 



Na Tabela 12, houve associação estatisticamente significante entre os itens 

do domínio Intrapessoal (p= 0,0001). No que diz respeito ao percentual de concordância 

dos itens, verificou-se maiores percentuais (concordo totalmente e concordo) nos itens 10, 

com 275(93,8%), e 9, com 259(88,1%). 

Verificou-se um maior percentual de discordância das puérperas (discordo e 

discordo totalmente) nos itens 5, com 97(33%), e 8, com 49(16,6%). Tal fato diz respeito a 

percepção das puérperas em que acreditam que o aleitamento materno deve satisfazer 

preferencialmente à criança e não a elas próprias, isso inclusive foi relato das puérperas 

no momento da aplicação da escala. Esse comportamento é compreensível, já que por 

décadas o aleitamento foi veiculado como essencial para a criança, desconsiderando os 

anseios da mulher, portanto é natural que o paradigma perdure ainda nos dias atuais 

destacado por Souza; Almeida, 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
  Conclusões 

 



5 CONCLUSÕES  
 

De acordo com a efetivação desse estudo, a partir da aplicação da escala 

BSES-SF em puérperas no Alojamento Conjunto, verificou-se os seguintes achados: 

 

• Os dados obtidos revelaram a predominância de mulheres na faixa etária de 21 a 

30 anos. As idades variaram de 12 a 44 anos, com média de (M = 23,9) e desvio 

padrão (DP= ±6,11).  

• Em relação à procedência, observou-se 232(79%) das puérperas residem na capital 

e 62(21%) eram provenientes do interior, referenciadas de municípios 

circunvizinhos. 

•  Quanto ao estado civil, 235(79,9%) prevaleceu a união consensual, sem vínculo 

formal, seguido das solteiras 56(19%). 

• No que se refere aos anos de estudo, evidenciou-se 149(50,6%) acima de dez 

anos, 115(39,2%) de seis a dez anos de estudo e 30(10,2%) mulheres que 

estudaram até cinco anos. 

• Apesar de 190(64,7%) das mulheres admitirem não ter planejado a atual gestação, 

houve adesão significativa ao pré-natal 288(98%) com uma média de 6,2 consultas. 

• No que diz respeito às gestações anteriores, identificou-se 126 (42,9%) primigestas 

e 168(57,1%) multigestas, especificamente 84(28,6%) secundigestas, 39(13,3%) 

tercigestas e 45(15,3%) multigestas, sendo (M=2,1;DP=±6,1). 

• No que se refere à assistência ao parto, a resolução por via vaginal foi de 

160(54,4%) e por via abdominal 133(45,2%), porém apesar de prevalecer o parto 

vaginal, sem distorcias, o contato precoce entre mãe e bebê (4º passo da IHAC) 

após o parto foi de somente 39(13,3%). 

• Das 294 puérperas, (70,4%) amamentaram seus filhos pela primeira vez no 

alojamento conjunto, algumas até depois de 48 horas, fato que se contrapõe às 

evidências científicas e justifica a importância de uma equipe habilitada e com 

dimensionamento adequado para atender a díade e promover o aleitamento de fato 
(grifo nosso). 

• Quanto às características dos 294 recém-nascidos estudados, 57,7% eram do sexo 

masculino, 224(76,7%) nasceram em boas condições, com Apgar > 7 no primeiro 

minuto de vida e 70,5% nasceram com peso igual ou superior a 3000g. Os dados 



revelam as condições clínicas estáveis dos neonatos, portanto não apresentavam 

nenhum impedimento para o aleitamento materno. 

• Em relação ao tempo que as puérperas pretendem manter a amamentação 

exclusiva ao seio, 52(17,9%) por menos de 6 meses; 170(57,8%) desejam 

amamentar durante os seis meses preconizados pelo MS e 72(24,3%) das 

puérperas referiram o desejo de amamentar exclusivamente por um período 

superior a seis meses (M=2,89;DP=±4,93). 

 

Quanto à avaliação das propriedades psicométricas da BSES-SF, conclui-se 

que: 

 

• A versão traduzida da BSES-SF apresentou elevado índice de confiabilidade Alfa de 

Cronbach (0,74), cujo valor coincidiu com a média do Coeficiente de Correlação 

Intraclasse (CCI) que variou de 0,69 a 0,78. 

A validade de construto feita através da análise fatorial revela que a escala 

não necessita de alterações em sua estrutura e permanece com os dois domínios. Apesar 

dos itens 3,7 e 9 ficarem alocados nos dois fatores, prevaleceu o fator com maior valor da 

correlação, respectivamente o item 3(0,353) e 9 (0,536) no domínio intrapessoal e item 

7(0,565) no domínio técnico.  

• A BSES-SF é um instrumento confiável, podendo ser utilizado para avaliar a 

percepção das puérperas em sua auto-eficácia para a prática do aleitamento 

materno.  

 

Quando foi realizada a correlação entre a BSES-SF e as variáveis 

sociodemográficas, verificou-se que somente a idade das puérperas apresentou 

associação estatisticamente significante tanto na escala total (r = 0,139; p = 0,018), como 

nos domínios técnico (r = 0,118; p = 0,044) e intrapessoal (r = 0,133; p = 0,023).  

Em relação aos antecedentes obstétricos / gravidez atual e BSES-SF não 

houve associação estatisticamente significante, observou-se um nível de concordância 

elevado de até 90% de auto-eficácia na percepção das puérperas. Contudo, é oportuno 

ressaltar que ao se fazer a correlação entre o domínio técnico da escala e as variáveis 

número de gestações anteriores (r=0,120; p=0,040), número de filhos vivos (r=0,144; 



p=0,013) e tempo de amamentação (r=0,181; p=0,002), houve associação estatisticamente 

significante. 

No que se diz respeito às condições da mama; dados antropométricos e 

saúde do RN houve associação estatisticamente significante entre a escala BSES-SF e 

características do mamilo (p=0,088) e quando se efetuou a correlação do domínio Técnico 

com o Apgar no 5º minuto (r=-0,145; p= 0,015).  

Na correlação entre a BSES-SF (escala total e os domínios), constatou-se 

associação estatisticamente significante entre o tempo (em meses) de amamentação do 

filho anterior (r= 0,163; p=0,005) e o Apgar no 5º minuto (r=-0,137; p=0,022). 

A percepção das puérperas em relação à auto-eficácia em amamentar foi 

analisada pelos domínios Técnico e Pensamentos Intrapessoais.  

Quanto ao domínio Técnico, houve um nível de concordância das puérperas 

nos itens 12, com 289(98,3%), e no item 4, com 271(92,2%), que apresentaram valores 

mais elevados para resposta do tipo concordo totalmente e concordo, quando comparados 

aos demais, além de ser o item 12, o único sem resposta discordo totalmente. Ainda, 

constatou-se um maior percentual de discordância das puérperas (discordo e discordo 

totalmente) no item 1 com 97(33%) e no item 14 com 99(33,7%). 

No que diz respeito ao domínio Pensamentos Intrapessoais, o percentual de 

concordância dos itens, verificou-se maiores percentuais (concordo totalmente e concordo) 

nos itens 10, com 275(93,8%), e 9, com 259(88,1%). Verificou-se um maior percentual de 

discordância das puérperas (discordo e discordo totalmente) nos itens 5, com 97(33%), e 

8, com 49(16,6%). 

 

Um aspecto importante foi que dentre as hipóteses desenvolvidas para este 

estudo, foi refutada somente a de que as primíparas obteriam menores escores de auto-

eficácia, pois houve elevado nível de concordância das puérperas independente da 

paridade, o que se pode inferir tenha sido conseqüência da homogeneidade da amostra. 

Ressalta-se ainda que foram enfrentadas algumas dificuldades no 

desenvolvimento desta pesquisa:  

 



• o desafio de lidar com a pesquisa metodológica, a psicometria, e os diversos 

testes estatísticos, estudo complexo e ainda pouco divulgado especialmente 

na área da enfermagem;  

• a greve dos funcionários da instituição onde realizou-se o estudo e 

intervenção da emergência por surto de infecção nosocomial nos berçários 

de alto risco da maternidade, o que impediu admissões nesses períodos, 

respectivamente. 

 

Diante da versão traduzida e abreviada da escala BSES – SF por Oriá (2007) 

após ter sido avaliada a validade e a confiabilidade da escala, constatou-se a relevância 

da mesma quanto a sua utilização pelos enfermeiros no Alojamento Conjunto, 

constituindo-se um relevante instrumento para diagnóstico da confiança das mulheres no 

leite materno e no seu potencial de exercer a amamentação, o que resultará em 

intervenções individualizadas e em uma assistência voltada para a promoção da saúde.  

Apesar de fazer uso de uma metodologia complexa e desafiadora, o impacto 

do estudo oportunizou um olhar mais consistente e amadurecido sobre as vivências do 

cotidiano, o que cultivou um desejo de intervir em breve na equipe que assiste diretamente 

essa clientela, à luz de uma proposta inovadora, posto que através da educação em saúde 

percebe-se um caminho viável para a transformação.  
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Regina Cláudia Melo Dodt, Enfermeira, devidamente matriculada no Programa de Pós- 

Graduação – Mestrado, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal do 

Ceará, vem requerer a V. Sª autorização para realizar a pesquisa de seu projeto de 

dissertação intitulado: “Validação da Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form: 

Aplicada em Puérperas“, tendo como objetivos: Aplicar a Breastfeeding Self-Efficacy Scale 

– Short Form em mulheres assistidas no puerpério imediato, verificar a Confiabilidade e a 

Validade da Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Short Form para a detecção da confiança 

das mulheres no leite materno e no seu potencial de exercer a amamentação e verificar a 

existência de associação entre as categorias relacionadas à prática da amamentação e as 

variáveis sociodemográficas e clínicas da população estudada; visando a uma assistência 

humanizada à clientela dessa honrada instituição. 

 
Nestes termos,  
Pede deferimento, 
 
 

Fortaleza, 05 de junho de 2007 
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DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM – MESTRADO 
TÍTULO DO ESTUDO: VALIDAÇÃO DA BREASTFEEDING SELF-EFFICACY SCALE – SHORT FORM – ESCALA DE 

AUTO-EFICÁCIA PARA ALEITAMENTO MATERNO – FORMA ABREVIADA: APLICADA EM PUÉRPERAS 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL: REGINA CLAÚDIA MELO DODT 

REGISTRO NO COMEP: 036/07 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

Prezada Senhora 

Sou enfermeira e estou cursando Mestrado em Enfermagem na Universidade Federal do Ceará (UFC). Estou 
convidando a senhora a participar de um estudo que será desenvolvido sob minha responsabilidade, onde 
pretendo verificar se uma escala de aleitamento materno, utilizada em outros países, ajudará os enfermeiros 
brasileiros a compreenderem melhor o comportamento das mães durante a amamentação.  

Caso você concorde em participar do estudo, eu realizarei uma entrevista durante seu período de 
internação na maternidade para a aplicação de dois formulários (escala e sócio-demográfico), este último 
abordando: antecedentes obstétricos, dados da gravidez atual/parto/puerpério, condições da mama, dados 
do nascimento e saúde do RN. Sua participação neste estudo é livre e exigirá em torno de 15 a 20 minutos 
em cada encontro. Ressaltamos a importância da sua participação para a melhoria do cuidado prestado à 
mulher em aleitamento materno. 

Dou-lhe a garantia de que as informações que obterei serão usadas apenas para a realização deste 
estudo e, também lhe asseguro que a qualquer momento que desejar poderá ter acesso às informações 
sobre os procedimentos relacionados ao estudo, inclusive para esclarecer qualquer dúvida que você possa 
ter. Você tem o direito de sair do estudo em qualquer momento se assim desejar sem que isto traga prejuízo 
no seu atendimento na rede pública ou privada de saúde, e finalmente lhe informo que os dados do estudo 
serão codificados e, portanto sua identidade não será revelada durante a condução do estudo e nem quando 
o estudo for publicado em eventos ou jornais científicos. A participação neste estudo não trará nenhuma 
despesa para você, nem prejuízo à sua saúde e no seu cuidado. 

Sinta-se livre para perguntar durante a leitura desse termo de consentimento ou em qualquer momento 
do estudo contatando a pesquisadora por meio do telefone (85) 3295-0152. 
O Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Escola Assis Chateaubriand – MEAC, também poderá ser 
consultado sobre o projeto pelo telefone (85) 3366 8569. 
 
Eu,___________________________________________________RG______________ 

após ter sido devidamente esclarecida pela pesquisadora e entendido o que me foi explicado, 
concordo em participar da presente pesquisa. 
 
____________________________________             ____________________________ 
                Assinatura da Puérpera                                  Assinatura do Pesquisador 
 

__________________________________ 

              Representante legal 
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ANEXO B 
Escala de Auto-Eficácia na Amamentação – Forma Abreviada 

 
Para cada uma das seguintes afirmações, por favor, escolha a resposta que melhor descreve até que ponto 
você está confiante em amamentar o seu novo bebê. Por favor, marque a sua resposta circulando o número 
mais próximo de como você se sente. Não existe uma resposta certa ou errada. 
 

1 = Discordo totalmente 
2 = Discordo 
3 = Às vezes concordo  
4 = Concordo 
5 = Concordo totalmente 

 
          Discordo         Concordo 

                                                                                                                 totalmente      totalmente 
1. Eu sempre sinto quando o meu bebê está mamando o 

suficiente. 
 

 1     2     3     4     5 

2. Eu sempre lido com amamentação com sucesso, da mesma 
forma que eu lido com outros desafios. (Supera com sucesso a 
amamentação e as demais situações da vida). 

 

 1     2     3     4     5 

3. Eu sempre alimento o meu bebê sem usar leite em pó como 
suplemento. 

 

 1     2     3     4     5 

4. Eu sempre percebo se o meu bebê está pegando o peito 
direitinho durante toda a mamada. 

 

 1     2     3     4     5 

5. Eu sempre lido com a amamentação de forma a me satisfazer. 
 

 1     2     3     4     5 

6. Eu sempre posso amamentar mesmo se o meu bebê estiver 
chorando. 

 

 1     2     3     4     5 

7. Eu sempre sinto vontade de continuar amamentando. 
 

 1     2     3     4     5 

8. Eu sempre posso dar de mamar confortavelmente na frente de 
pessoas da minha família. 

 

 1     2     3     4     5 

9. Eu sempre fico satisfeita com a minha experiência de 
amamentar.  

 

 1     2     3     4     5 

10. Eu sempre posso lidar com o fato de que amamentar exige 
tempo. (Mesmo consumindo o meu tempo eu quero 
amamentar). 

 

 1     2     3     4     5 

11. Eu sempre amamento meu bebê em um peito e depois mudo 
para o outro. 

 

 1     2     3     4     5 

12. Eu sempre continuo amamentando meu bebê a cada 
alimentação dele. (a cada mamada). 

 

 1     2     3     4     5 

13. Eu sempre consigo adequar as minhas necessidades às 
necessidades do bebê. (Organizo minhas necessidades de 
banho, sono, alimentação com a amamentação do bebê). 

 

 1     2     3     4     5 

14. Eu sempre sei quando o meu bebê terminou a mamada.  
 

 1     2     3     4     5 

 


