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Introdução: o compromisso com a promoção e a propagação do aleitamento materno 
(AM) justificou a realização desse estudo por meio da capacitação dos profissionais de 
saúde envolvidos na atenção pré-natal (PN). Objetivos: identificar as temáticas que 
surgiram sobre AM e relatar as ações e/ou estratégias propostas durante cada encontro 
para a capacitação dos profissionais. Metodologia: estudo qualitativo, de caráter 
exploratório acerca de registros que fazem parte do banco de dados da pesquisa A 
adoção de tecnologias leves para a qualificação da atenção pré-natal , desenvolvida 
pelo Grupo de Estudos da Saúde da Mulher e do Bebê-Escola de Enfermagem da 
UFRGS. A capacitação foi realizada na Unidade Básica de Saúde (UBS) Panorama, 
localizada no bairro Lomba do Pinheiro-Porto Alegre-RS. Os encontros aconteceram 
entre outubro de 2007 e outubro de 2008, com a participação de sete profissionais. A 
coleta de dados foi realizada durante os encontros com registro em diários de campo, e 
a análise através de categorizações. Análise e discussão dos dados: existe falta de 
atualização por parte dos profissionais que atuam no PN, bem como falta de 
uniformização nas suas condutas. Os profissionais são referência de atendimento às 
mulheres, servindo de suporte para a promoção, proteção e apoio ao AM. As ações e 
estratégias contemplaram a discussão de assuntos relacionados ao conhecimento teórico 
e prático relativos à amamentação; palestras para a revisão e atualização das 
informações sobre AM; realização de visitas ao hospital de referência da UBS e a 
decisão de implantar a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação na mesma. 
Considerações finais: espera-se que os profissionais transformem as suas práticas 
diárias de atendimento, buscando estimular e favorecer o AM desde o PN. 


