PASSOS

O QUE SIGNIFICA?
A Iniciativa Hospital Amigo da Criança – IHAC –
foi idealizada em 1990 pela OMS (Organização
Mundial da Saúde) e pelo UNICEF para
promover, proteger e apoiar o aleitamento
materno. Foi incorporada pelo Ministério da
Saúde como ação prioritária em 1992 e desde
então com o apoio das Secretarias Estaduais e
Municipais de saúde tem capacitado
proﬁssionais, realizado avaliações, reavaliações
e estimulado a rede hospitalar para o
credenciamento de hospitais.

OBJETIVO
O objetivo é mobilizar os funcionários dos
estabelecimentos de saúde para que mudem
condutas e rotinas responsáveis pelos elevados
índices de desmame precoce. Para isso, foram
estabelecidos os Dez Passos para o Sucesso do
Aleitamento Materno.
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VANTAGENS PARA A INSTITUIÇÃO

PARA SER
AMIGO DA
CRIANÇA
1. Auto-avaliação das práticas adotadas em
relação ao aleitamento materno, adotando
como roteiro o questionário de auto-avaliação
fornecido pelo Ministério da Saúde.
2. O questionário , preenchido pela direção ou
cheﬁas do serviço do hospital, deve ser
enviado ao Programa de Saúde da Criança
com cópia para as secretarias de saúde dos
Estados.
3. Uma equipe treinada pelo Programa de
Saúde da Criança realiza pré-avaliação no
estabelecimento e entrega o certiﬁcado de
compromisso. Nesse documento, o hospital é
orientado a solucionar as diﬁculdades
existentes na adoção dos Dez Passos e
estabelece o prazo para cumprir essa meta.
4. Solucionadas as diﬁculdades, o hospital
solicita ao Programa de Saúde da Criança a
visita de uma equipe para a avaliação global.
5. Se for indicado ao credenciamento, o
hospital receberá , em solenidade oﬁcial,
uma placa que o identiﬁcará como Amigo da
Criança.
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MENOR TAXA DE INFECÇÃO NEONATAL

AMBIENTE MAIS CALMO
ESTÍMULO AO TRABALHO EM EQUIPE
MELHOR IMAGEM E PRESTÍGIO
VANTAGENS ECONÔMICAS

DEZ PASSOS PARA O SUCESSO
DO ALEITAMENTO MATERNO
1. Ter uma norma escrita sobre aleitamento
materno, que deve ser rotineiramente
transmitida a toda a equipe do serviço.

COMISSÃO INICIATIVA HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA
DA MATERNIDADE ESCOLA SANTA MÔNICA
Edjane Cabral De Biase Wyszomirska - Fisioterapeuta
Andréa Maria Rocha Pinheiro-Médica Neonatologista
Andressa Rejane G. Araújo Silva - Auxiliar de Enfermagem

2. Treinar toda a equipe, capacitando-a para
implementar essa norma.

Cristina de Araújo Nogueira - Fisioterapeuta;

O que é Iniciativa Hospital
Amigo da Criança - IHAC

Celina Araújo Gomes de Oliveira - Fonoaudióloga

3. Informar todas as gestantes atendidas sobre
as vantagens e o manejo da amamentação.
4. Ajudar a mãe a iniciar a amamentação na
primeira meia hora após o parto.

Cláudia Cerqueira de Araújo - Nutricionista
Elianete Alves Correia - Assistente Social
Francimar Gadelha Xavier Martins - Fonoaudióloga
Heloisa Helena Brandão Rego - Nutricionista;

5. Mostrar às mães como amamentar e como
manter a lactação, mesmo se vierem a ser
separadas de seus ﬁlhos.

Juliana Silva dos Santos - Fisioterapeuta;
Marta Antonia de Lima - Assistente Social;

6. Não dar ao recém-nascido nenhum outro
alimento ou bebida além do leite materno, a
não ser que tenha indicação clínica.

Maria Mônica Tenório Fidelis - Assistente Social
Rilvany de Carvalho Farias - Enfermeira;
Suely Calheiros Beltrão - Assistente Social;

7. Praticar o alojamento conjunto – permitir que
mães e bebês permaneçam juntos 24 horas por
dia.

Waleska Lúcio Lins de Araújo - Médica Ginecologista
Waleska Dacal Reis - Técnica de Recursos Humanos
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8. Encorajar a amamentação sob livre
demanda.
9. Não dar bicos artiﬁciais ou chupetas a
crianças amamentadas.

Apóie essa ideia!!

10. Encorajar o estabelecimento de grupos de
apoio à amamentação, para onde as mães
devem ser encaminhadas por ocasião da alta
hospitalar.
UNCISAL

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas
Maternidade Escola Santa Mônica

MESM

