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PROCEDIMENTO OPERACIONAL 
PADRÃO 

POP N° 48 
 

Título:  Consulta de Enfermagem para 
Incentivo ao Aleitamento Materno  

Área de Aplicação: Obstetrícia 
Setor: Sala de Amamentação  

Responsável pela prescrição do POP Enfermeiro 
Responsável pela execução do POP Enfermeiro 
 
1. Definição 

 
• É a primeira consulta puerperal, realizada pelo enfermeiro, que trata da orientação e apoio 

ao Aleitamento Materno. 
 

 
2. Finalidade  

 
• Manejo, manutenção e incentivo ao aleitamento materno. 
 

 
3. Indicações e Contraindicações  
 
      INDICAÇÔES: 

• Puérperas que apresentam qualquer dificuldade relacionada à amamentação. 
 
      CONTRAINDICAÇÕES: 

•  Puérperas com condição clínica que contraindique o aleitamento materno. 
 
 

4. Materiais e Equipamentos Necessários 
 

• 02 Poltronas com apoio. 
• Puffs. 
• Luvas de procedimentos. 
• Berço. 
• Almofada de amamentação. 
• Balança, estadiômetro e fita métrica. 
• Materiais educativos (folders). 
• Mesa e cadeira. 
• Impressos de registro da enfermagem. 
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5. Descrição do Procedimento 
 

• Receber puérpera, pai, recém-nascidos e familiares na consulta de Enfermagem na Sala de 
Amamentação, acomodando-os nas poltronas e puffs. 

• Realizar a higienização das mãos (Ver POP de Higienização das Mãos). 
• Calçar luvas de procedimentos; 
• Realizar mensuração de peso, altura e perímetro cefálico do recém-nascido. 
• Colocar o recém-nascido no berço para realização do exame físico (ver POP de Exame 

Físico do Neonato de Baixo Risco). 
• Escutar e esclarecer dúvidas e dificuldades quanto ao Aleitamento Materno. 
• Orientar quanto aos malefícios do uso de bicos artificiais, fórmulas e outros alimentos. 
• Avaliar e orientar pega correta. 
• Orientar quanto aos benefícios do aleitamento materno exclusivo. 
• Estimular a ingesta hídrica da puérpera. 
• Avaliar mamas e mamilos quanto ao risco de fissuras, ingurgitamento mamário e mastite, 

assim como, quando não há apojadura. 
• Explicar as questões anatômicas das mamas. 
• Orientar quanto à massagem e ordenha das mamas. 
• Avaliar o manejo da amamentação pelos pais. 
• Demonstrar posições para amamentar e avaliar o posicionamento da mãe e bebê durante o 

aleitamento, utilizando a almofada de amamentação, quando necessário. 
• Orientar quanto ao armazenamento do leite materno, possível doação e utilização deste leite 

por meio de copinho quando a mãe estiver impossibilitada de amamentar no seio materno. 
• Fornecer o folder educativo com orientações sobre o aleitamento materno e consultas 

subseqüentes. 
• Preencher e registrar em impresso próprio todos os dados colhidos durante a consulta de 

enfermagem. 
 

      OBSERVAÇÕES:  
 

• Proporcionar ambiente de apoio, conforto físico e emocional que proporcione privacidade à 
cliente. 

• Evitar recriminação caso se observe a introdução de outros alimentos antes dos 6 meses de 
vida ou uso de bicos artificiais. 

• Todas as pacientes que recebem alta hospitalar após o parto deverão receber o agendamento 
para consulta de enfermagem no aleitamento materno. 

 
 

6. Documentos de Referência  
 
• POP Higienização das Mãos. 
• POP Exame Físico no Neonato de Baixo Risco. 
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8. Figuras e Anexos 
 
Não se aplica  
 
  
 
 


