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 EDITORIAL 

ALEITAMENTO MATERNO: EVOLUÇÃO DO CONHECIMENTO E DA ASSISTÊNCIA À NUTRIZ E LACTENTE 

A prática da amamentação sempre foi condicionada a vários elementos sociais e culturais, para muito além 
dos determinantes biológicos, associados, tanto às condições fisiológicas e anatômicas de uma mulher para 
amamentar, como as de uma criança para sugar. Assim, fosse por características das diferentes épocas, a 
forma como a sociedade considerava tanto as mulheres como as crianças, determinou as variações nos 
índices de aleitamento materno. É sabido que a Idade Média foi um período de valorização do papel da 
mulher no interior do aconchego familiar, o que fez com que as mães se inclinassem para o cuidado com os 
filhos e para a prática de amamentar. A Idade Moderna mostrou novos rumos sociais e políticos para a 
mulher, o que a fez se distanciar do papel nuclear da maternidade, deixando o cuidado das crianças com 
terceiros, período em que se observa alto índice de desmame, com aumento da mortalidade infantil. Na 
tentativa de reaproximar mulheres de seu papel natural da maternidade, a sociedade se embrenha em um 
movimento na busca do resgate do aleitamento materno. O avanço tecnológico, inovações na indústria e 
comércio, acompanhadas das transformações sociais contínuas fizeram com que as mulheres se lançassem 
novamente para o cenário público, mantendo uma busca incessante da conciliação de seus papéis. Neste 
cenário, chegamos à década de 1980, na qual os resultados dos hábitos implantados para alimentação de 
lactentes eram visivelmente indicativos do desmame e todas as consequências negativas para a saúde 
infantil. Esta década, deveria ter marcado novo movimento mundial pró-amamentação, mas muitos países 
não se engajaram na jornada que ainda estamos percorrendo, a de incentivar, promover e proteger a 
prática de amamentar. A sociedade foi chamada para este movimento e, particularmente a academia 
deveria ser o esteio de embasamentos científicos que demonstrassem, não só a eficiência da amamentação 
para melhoria das condições de vida das crianças, mas estimulasse uma formação profissional consciente, 
responsável e comprometida com a amamentação. É nesse cenário, que  a Enfermagem se insere, por meio 
de lideranças que valorizaram significativamente o papel potencial desse profissional na construção de 
conhecimento e estruturação da assistência à nutriz e lactente, no fortalecimento de ações em prol da 
amamentação. Poucos profissionais tiveram a iluminação da Profª Vera Pileggi Vinha, da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto da USP, que marcou definitivamente novo espaço para a enfermagem, por 
meio de suas publicações, pesquisas, cursos, palestras e muitas outras formas de veicular novas ideias e 
maneiras de cuidar e valorizar a prática da amamentação. A visão se ampliou, foi provada a necessidade de 
se buscar novas abordagens para a compreensão da experiência de pessoas que vivenciam uma fase de 
vida, a de amamentação de um novo ser no seio familiar e não apenas a de uma experiência de 
alimentação do lactente, que poderia ser feita no peito ou na mamadeira. Os primórdios da inclusão da 
família no contexto do aleitamento materno, a valorização da mulher no processo de amamentar, bem 
como, a descoberta do papel do homem junto à mulher nessa experiência foram sementes inovadoras na 
forma de se enxergar o aleitamento materno. A década de 1990 trouxe novos horizontes. A abordagem 
qualitativa de pesquisa fez emergir novos conceitos para a assistência ao manejo do aleitamento materno. 
Muitos outros profissionais abriram caminhos para novas práticas promotoras e incentivadoras da 
amamentação. 

Profª Drª Isília Aparecida Silva 
Núcleo de Estudos e Pesquisas em Aleitamento Materno - NEPAL 

Escola de Enfermagem da USP 
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VERA HELOÍSA PILEGGI VINHA 
(1941-2004) 

VVeerraa  HHeellooííssaa  PPiilleeggggii  VViinnhhaa nasceu em 28 de abril de 
1941, graduou-se em Enfermagem em agosto de 
1963 na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto -
USP (EERP-USP), onde também desenvolveu sua 
carreira docente e de pesquisadora. Entre os 
compromissos assumidos construiu uma linha de 
pesquisa sólida em Aleitamento Materno 
abordando e estudando os aspectos biológicos, 
psicológicos, sociais, históricos e antropológicos, e 
também tecnologia apropriada para a área. A partir 
daí esse conhecimento passou a representar a 
principal fonte acadêmica sobre esse tema no país. 
Apaixonada pela temática do aleitamento materno 
criou e dirigiu o Núcleo de Aleitamento Materno 
(NALMA) centro gerador de pesquisas, estudos e 
irradiador de ensino e treinamento, que conseguiu 
implantar nova visão comportamental no 
atendimento à mãe e ao bebê em todo o Brasil. 
Essa iniciativa possibilitou uma significativa 
produção de conhecimento nessa temática, além de 
preparar outros profissionais para a continuidade 
nesta linha de pesquisa. Sua capacidade de 
aglutinar, de articular-se técnico-política e 
eticamente, de valorizar o saber do outro, de 
valorizar a articulação serviço/universidade de 
incentivo à pesquisa e sua preocupação com a 
qualidade da assistência foram valores que 
possibilitaram o respeito, o reconhecimento, 
nacional e internacional do NALMA. Consolidou o 
NALMA como destaque nacional e internacional 
para a EERP-USP, sendo destacada como assessora 
da OMS, na área do aleitamento materno. Foi 
pioneira ao adotar a postura de apoio à mulher que 
pretende amamentar ou está amamentando. 
Ensinou-nos a compreender a mulher, buscando 
entender o porquê das suas inseguranças, a 
compreender seus conflitos e não apenas informá-
la de que amamentar é importante. Destaca-se 
outra preocupação que Vera sempre teve: produzir 
textos em forma de cartilha para aqueles que lidam 
e convivem cotidianamente com as questões do 
Aleitamento Materno, sem a oportunidade de ter 
tido formação acadêmica. Nesta perspectiva, 

demonstrou sua postura coerente deixando suas 
ideias, suas recomendações, suas reflexões 
registradas de forma que esse segmento da 
população também pudesse ter acesso a sua 
produção, aplicando esses conhecimentos em seu 
cotidiano. Vera além de ser uma pessoa super 
humana pensava grande. Buscava interlocução com 
as autoridades científicas, autoridades políticas 
sem, contudo, deixar de se preocupar com as mães, 
pais que precisassem de interlocução imediata em 
qualquer nível intelectual; para isso, disponibilizou 
seu e-mail para quem precisasse esclarecer dúvidas, 
precisasse orientação frente a alguma necessidade 
imediata, relativa ao processo de amamentar. A 
Vera pensava em tudo e em longo prazo. Deixou 
saudades, amamentou muita gente – gente grande 
e gente pequena -  preparou muitas pessoas para 
dar continuidade ao processo de produzir 
conhecimento, prestar cuidado à mulher, ao pai e 
ao bebê no aleitamento materno. Sua trajetória 
tem e sempre terá continuidade. Por tais razões, 
sua trajetória não se encerra com seu passamento 
por esta vida. Vera faleceu em 24 de agosto de 
2004, mas ela continua entre nós... . 

 AGRADECIMENTO ESPECIAL 

À Maria José Bistafa e Ana Marcia Spano Nakano, 
colegas da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto 
da Universidade de São Paulo pelo envio da foto e 
do texto base para compor a homenagem deste 
número do Boletim. 

 SUGESTÕES DE ARTIGOS 

IHAC: Fator protetor do AME 

Sampaio PF, Moraes CL, Reichenheim ME, Oliveira 
ASD de, Lobato G. Nascer em Hospital Amigo da 
Criança no Rio de Janeiro, Brasil: um fator de 
proteção ao aleitamento materno? Cad. Saúde 
Pública, Rio de Janeiro, 2011; 27(7):1349-1361. 
Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/csp/v27n7/10.pdf  

Súmula: Estudo transversal com objetivo de avaliar 
o papel da Iniciativa Hospital Amigo da Criança 
(IHAC) na duração do aleitamento materno 
exclusivo (AME). A população de estudo foi 
constituída de 811 mães de crianças menores de 
cinco meses de idade, selecionadas aleatoriamente 
em cinco unidades básicas de saúde (UBS) no 
Município do Rio de Janeiro. Essas unidades tinham 
perfil semelhante quanto à promoção do 
Aleitamento Materno (AM) e não possuíam o título 

http://www.scielo.br/pdf/csp/v27n7/10.pdf


de Unidades Básicas Amigas da Amamentação 
(UBAAM). Foram excluídos casos de crianças 
gêmeas e as que tinham alguma contraindicação 
formal ao AM. O tamanho amostral foi estimado 
considerando-se o nível de significância de 95% e 
poder (1-β) de 90% para detecção de Odds Ratio 
(OR) de 1,7, e prevalência do desfecho de 50% entre 
não expostos. As participantes do estudo foram 
selecionadas por meio de amostragem aleatória. No 
início dos turnos de trabalho nas UBS era feita uma 
lista das crianças com até cinco meses de idade que 
aguardavam atendimento para os setores de 
pediatria, puericultura e/ou vacinação. Fazia-se 
então um sorteio com pedras numeradas a fim de 
determinar a primeira mãe a ser entrevistada. Após 
cada entrevista a lista era refeita e procedia-se a 
outro sorteio. As mulheres selecionadas foram 
submetidas a entrevistas face a face, realizadas por 
profissionais de saúde do sexo feminino, em local 
reservado, sem a presença do companheiro. A 
exposição de interesse central foi o local de 
nascimento da criança: Hospital Amigo da Criança 
(HAC), em vias de receber a titulação (EVHAC) e sem 
a titulação. A duração do AME (variável de 
desfecho), foi identificada pela caracterização da 
alimentação da criança no recordatório materno 
sobre a alimentação da mesma nos últimos sete 
dias. O modelo de análise foi o de sobrevida log-log 
complementar, que recompõe a experiência 
longitudinal da coorte, caracterizando abordagem 
do tipo current status. De forma geral, as taxas de 
crianças em AME nos primeiros dias de vida foram 
aproximadamente duas vezes maiores nos hospitais 
EVHAC e HAC quando comparados àqueles sem 
título. Apesar de o efeito ser mais acentuado nos 
primeiros 15 dias de vida da criança, este se 
manteve importante ao longo de todo o período 
analisado. Mesmo após o controle por variáveis 
sociodemográficas, relativas ao estilo de vida e aos 
aspectos psicossociais maternos, à utilização dos 
serviços de saúde, idade e saúde da criança, houve 
maior duração do AME em crianças nascidas em 
HAC e EVHAC. Os resultados sugerem a efetividade 
da IHAC na manutenção de AME nos primeiros 
meses de vida, reforçando a necessidade de ampliar 
sua cobertura para todo o território nacional. 

Mães trabalhadoras sem licença maternidade: três 
vezes mais chance de desmame precoce 

Queluz MC, Pereira MJB, Santos CB dos, Leite AM, 
Ricco RG. Prevalência e determinantes do 
aleitamento materno exclusivo no município de 
Serrana, São Paulo, Brasil. Rev Esc Enferm USP 
2012; 46(3):537-43. Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v46n3/02.pdf  

Súmula: Estudo transversal e quantitativo, com 
objetivos de identificar a prevalência e os 
determinantes do aleitamento materno exclusivo 
(AME) em crianças menores de 6 meses, no 
município de Serrana – SP, no ano de 2009. Adotou-
se a metodologia proposta do Projeto 
Amamentação e Municípios (AMAMUNIC), uma das 
pioneiras e mais bem-sucedidas iniciativas de 
vigilância em saúde no Brasil, desenvolvida desde 
1998 pelo Instituto de Saúde da Secretaria de 
Estado da Saúde de São Paulo. A realização desta 
pesquisa em dia Nacional de Campanha de 
Vacinação tem se mostrado adequada para a 
análise dos indicadores do aleitamento materno 
nos municípios, devido a uma série de vantagens 
como: praticidade, baixo custo, confiabilidade e 
obtenção de dados representativos da população 
infantil, em razão da alta cobertura vacinal das 
campanhas. Aplicou-se um questionário 
semiestruturado validado junto aos responsáveis de 
275 crianças menores de 6 meses que 
compareceram à segunda etapa da Campanha 
Nacional de Vacinação contra a poliomielite. Os 
entrevistadores receberam treinamento prévio à 
coleta de dados com abordagem da padronização 
dos procedimentos para aplicação dos 
questionários, realizado pela pesquisadora que 
também participou, previamente, de um 
treinamento no Instituto de Saúde da Secretaria 
Estadual de Saúde de São Paulo. Foram realizadas 
análises univariadas para verificar a existência de 
possíveis associações entre a variável que 
corresponde ao AME e as variáveis infantis, 
maternas e de serviços de saúde. A intensidade das 
associações foi medida pelo cálculo do Odds Ratio 
(OR) bruto e pelos respectivos intervalos de 
confiança. Foram construídos modelos de regressão 
logística para análise dos fatores associados ao 
desmame precoce, a partir do método stepwise 
forward selection no programa Statistical Package 
for the Social Sciences (SPSS). O critério para a 
entrada das variáveis, no modelo de regressão 
logística, foi o nível de significância p < 0,20 
resultante das análises univariadas. Ao final, foram 
aceitos os modelos que melhor explicaram a 
interrupção do AME com nível de significância p < 
0,05. Apenas 29,8% crianças participantes estavam 
em AME. A idade média, em dias, das crianças 
menores de 6 meses que estavam em AME foi de 
60,6 dias. Verificou-se que mães que trabalham fora 
sem licença-maternidade, mães que não trabalham 
fora, adolescentes e o uso de chupeta 
apresentaram maior chance de interrupção do 
AME. As mães que trabalham fora sem licença-
maternidade têm 3 vezes mais chance de 
desmamarem precocemente seus filhos. O 

http://www.scielo.br/pdf/reeusp/v46n3/02.pdf


abandono da AME poderia ser minimizado, caso 
houvesse maior conscientização das empresas e 
instituições públicas e privadas para aderirem à 
licença-maternidade de 180 dias, garantindo assim 
o direito à criança da amamentação exclusiva por 6 
meses. A valorização da ampliação da licença-
maternidade precisa ser incorporada não somente 
pelos diferentes empregadores, mas também pelos 
profissionais de saúde e principalmente pelas 
gestantes e nutrizes, visto que esse benefício 
favorece a manutenção do AME por 6 meses e pode 
evitar problemas futuros de saúde das crianças. Os 
resultados forneceram subsídios para o 
redirecionamento e planejamento de ações em 
aleitamento materno. 

Incentivo ao AME é melhor em IHAC 

Ortiz PN, Rolim RB, Lima e Souza MF, Soares PL, 
Vieira TO, Vieira GO, Lyra PPR, Silva LR. Comparing 
breast feeding practices in Baby Friendly and non-
accredited hospitals in Salvador, Bahia. Rev. Bras. 
Saúde Matern. Infant. 2011; 11 (4): 405-413. 
Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rbsmi/v11n4/v11n4a07.p
df 

Súmula: Estudo transversal com objetivo de 
comparar o cumprimento dos Passos 4 a 10 dos 
“Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento 
Materno” nos hospitais credenciados pela Iniciativa 
Hospital Amigo da Criança (grupo IHAC) em relação 
a hospitais não credenciados em Salvador. 
Participaram do estudo 100 mulheres no grupo 
IHAC e 103 mulheres no grupo não-IHAC. O 
tamanho da amostra foi calculado com base na 
prevalência do aleitamento materno exclusivo por 
mais de um mês por mães que deram à luz nos 
hospitais credenciados IHAC (64% de aleitamento 
materno exclusivo), em comparação às mães que 
deram à luz em hospitais não credenciados (39% de 
aleitamento materno exclusivo). Um ponto de corte 
(α) de 0,05 foi aplicado, com um erro de tipo β de 
0,80. Este cálculo resultou em um número mínimo 
exigido de 70 indivíduos em cada um dos dois 
grupos, o qual foi aumentado para 100 
participantes em cada grupo para compensar 
eventuais perdas e aumentar a potência do estudo. 
Para assegurar a comparabilidade entre os dois 
grupos, os hospitais não credenciados foram 
selecionados de acordo com sua forma de gestão, 
tamanho, número de leitos, número de partos por 
ano e as condições socioeconômicas da população 
atendida. A coleta de dados foi realizada através da 
aplicação de questionários e pesquisa de 
prontuários. Os questionários foram preenchidos 

por quatro estudantes de medicina. As mulheres  
foram abordadas quando estavam saindo de alta do 
hospital. As entrevistas não foram realizadas em 
dias consecutivos para evitar entrevistar mães que 
pudessem ter visto entrevistas de outras mulheres. 
Os entrevistadores visitaram os hospitais a qualquer 
dia da semana, incluindo sábados e domingos, sem 
uma frequência estabelecida. As visitas ocorreram 
de forma aleatória. O teste do qui-quadrado foi 
utilizado para variáveis dicotômicas e o t de Student 
para variáveis contínuas. Foi encontrada diferença 
estatisticamente significante (p<0,05) entre os 
grupos IHAC e não-IHAC na avaliação dos passos 5 
(77% vs 35,9%), 6 (81% vs 31%), 8 (77% vs 52,4%), e 
9 (100% vs 94,2%). Não houve diferença entre os 
dois grupos na avaliação dos passos 4, 7 ou 10. O 
cumprimento satisfatório nos hospitais do grupo 
IHAC foi encontrado na avaliação dos Passos 6, 7 e 
9. Os resultados mostram o efeito positivo da 
Iniciativa Hospital Amigo da Criança sobre as 
técnicas de ensino do aleitamento materno para as 
mães (passo 5), garantindo aleitamento materno 
exclusivo durante a hospitalização (passo 6), no 
incentivo ao aleitamento materno em livre 
demanda (passo 8) e na redução do uso de 
chupetas e bicos artificiais por recém-nascidos 
durante a internação (passo 9). Em hospitais 
acreditados pela IHAC, a conformidade com os 
regulamentos e rotinas para incentivar as mães a 
alcançar as metas internacionais sobre aleitamento 
materno e aleitamento materno exclusivo é melhor 
do que nos hospitais não credenciados, embora, 
mesmo neste grupo, o cumprimento dos critérios 
globais estabelecidos por esta iniciativa poderia ser 
melhor. Os resultados do estudo evidenciam os 
benefícios do credenciamento na IHAC, mas é 
necessária avaliação contínua e sistemática da 
promoção e suporte ao aleitamento materno nos 
hospitais credenciados pela IHAC. 

 PROGRAME-SE 

ENCONTRO PAULISTA DA ABENFO 

Tema central: Fortalecendo a Enfermagem 
Obstétrica em Centros de Parto Normal 

AATTEENNÇÇÃÃOO  NNOOVVAA  DDAATTAA  PPAARRAA  OO  EENNCCOONNTTRROO  DDAA  

AABBEENNFFOO  ––  aa  ccoonnffiirrmmaarr  

Data: 12 e 13 de abril de 2013 

Local: Universidade Anhembi-Morumbi / Campus 
Vila Olímpia 

Em breve, mais informações no site 
www.abenfosp.com.br 

http://www.scielo.br/pdf/rbsmi/v11n4/v11n4a07.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rbsmi/v11n4/v11n4a07.pdf
http://www.abenfosp.com.br/


 DESTAQUES 

Saúde da Mulher: Desafios à Maternidade no 
Estado de São Paulo 

Relato de Priscila Tavares de Oliveira – obstetriz, 
egressa do Curso de Obstetrícia da EACH-USP 
sobre Audiência Pública na Assembleia Legislativa 

Cerca de trezentas pessoas, dentre elas membros 
da sociedade civil, organizações não 
governamentais e profissionais, reuniram-se na 
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo no 
dia 29 de agosto, para a Audiência Pública “Saúde 
da mulher: Desafios à Maternidade no Estado de 
São Paulo”. A audiência foi realizada pelas 
Comissões de Saúde, de Defesa de Direitos e 
Educação e Cultura. Os temas abordados foram: 
violação de direitos e violência institucional no 
parto, utilização de práticas sem embasamento 
científico na assistência ao parto, fechamento do 
Centro de Parto Normal Casa de Maria, morbidade 
e mortalidade materna e perinatal, restrição à 
contratação de obstetrizes pelos serviços públicos e 
Organizações Sociais de saúde (OSs). Dentre as 
manifestações do público presente na Audiência, 
destacamos as colocações da Profa. Elizabete F. 
Cruz, do Curso de Obstetrícia da Escola de Artes 
Ciências e Humanidades da USP. Ela apresentou os 
altos índices de cesariana e de mortalidade materna 
e infantil apontados pelo Datasus, e enfatizou que 
estamos diante de um problema muito maior do 
que a disputa entre categorias profissionais (“painel 
de monitoramento do Datasus nos últimos 30 meses 
no Estado de SP - 557 óbitos maternos e 11.955 
óbitos fetais e infantis. Todos ligados à CAUSAS 
EVITÀVEIS, ou seja, as mortes estão ligadas à 
assistência e as mulheres morreram porque tiveram 
filhos!!”). Nesse sentido, a vereadora Juliana 
Cardoso disse que não podemos ficar reféns de uma 
medicina capitalista. A presidente da Associação de 
Alunos e Egressos do Curso de Obstetrícia da USP 
(AO-USP), entidade que solicitou a realização da 
Audiência, Carla Azenha apresentou os 
impedimentos à contratação de obstetrizes e 
mostrou que a justiça vem reconhecendo o direito 
constitucional dos obstetrizes exercerem a 
profissão. Segundo Sandra Regina Cason, 
representante da Secretaria Estadual da Saúde, 
para que haja a contratação de obstetriz é 
necessária a criação desse cargo no Estado, o que 
depende do poder executivo. Como 
encaminhamento da Audiência Pública, o deputado 
Adriano Diogo propôs que seja feita uma moção ao 
Secretário de Estado da Saúde e ao governador, 
para que este entrave seja solucionado. O evento 
foi um marco importante na luta pelos direitos das 

mulheres a uma assistência digna e segura no SUS e 
na Saúde Complementar. Significou um passo 
importante na articulação da sociedade civil, de 
profissionais e de diversos movimentos em defesa 
de temas importantes para a sociedade, nesse caso 
específico, um assunto vital como parto e 
nascimento. 

3311  DDEE  AAGGOOSSTTOO  
DIA LATINOAMERICANO DA OBSTETRIZ 

Estamos retransmitindo felicitações da Federação 
Latinoamericana de Obstetras - FLO 



 AGENDA 

NICER MIDWIFERY CONFERENCE 2012 - A two day 

academic conference focusing on excellence 
in contemporary midwifery education and 
research 

Data: 8 e 9 de setembro de 2012 

Local: University of Notinghan – United Kingdom 

Informações: 
http://www.nottingham.ac.uk/midwifery/about/nic
er-midwifery-conference/home.aspx 

V CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE PESQUISA 
QUALITATIVA EM SAÚDE 

Data: 11 a 13 de outubro de 2012 

Local: Lisboa – Portugal 

Informações: 
http://www.pesquisaqualitativa2012.com/ 

CONGRESSO INTERPACÍFICO SOBRE PARTO E 
PESQUISA EM SAÚDE PRIMAL 

Data: 26 a 28 de outubro de 2012 

Local: Hawaii - Honolulu 

Informações: www.wombecology.com 

http://www.ptalesp.org.br/deputado/?p=6
http://www.nottingham.ac.uk/midwifery/about/nicer-midwifery-conference/home.aspx
http://www.nottingham.ac.uk/midwifery/about/nicer-midwifery-conference/home.aspx
http://www.pesquisaqualitativa2012.com/
http://www.wombecology.com/


Contato: wombecologybrasil@gmail.com 

III ENCONTRO INTERNACIONAL DE PESQUISA EM 
ENFERMAGEM – Avanços no cuidado, gestão e 
política. 

Evento Comemorativo - 70 ANOS da Escola de 
Enfermagem da Universidade de São Paulo 

Data: 29 a 31 de outubro de 2012 

Local: Centro de Convenções Rebouças 

Endereço: Av. Dr. Enéas Carvalho Aguiar, 23 – 
Cerqueira Cesar – São Paulo/SP 

Informações: 
http://www.ee.usp.br/evento/2012/encontro/suge
stoes.asp 

NORMAL LABOUR & BIRTH: 7TH INTERNATIONAL 
RESEARCH CONFERENCE 

A Conferência visa disseminar evidência de pesquisa 
na assistência ao trabalho de parto e parto, para 
melhorar as práticas clínicas, educação, gestão, 
supervisão e desenho de políticas de obstetrícia e 
para futuras pesquisas. 

Data: 26 a 30 de outubro de 2012 

Local: Hangzhou Normal University – Zhejiang, 
China 

Informações: http://hlxy.hznu.edu.cn/index.asp; 
http://www.iresearch4birth.eu/iResearch4Birth/res
ources/cms/documents/China_English_flyer.pdf 

ICOWHI 19th INTERNATIONAL CONGRESS ON 
WOMEN’S HEALTH 2012: Partnering for a Brigther 
Gobal Future 

Data: 14 a 16 de novembro de 2012 

Local: Bangkok – Thailand 

Informações: 
http://www.ns.mahidol.ac.th/n_web/WomenHealt
h/Call-for-abstract.html 

1º SEMINÁRIO NACIONAL DE PESQUISA EM 
ENFERMAGEM OBSTÉTRICA 

“A Pesquisa em Enfermagem Obstétrica no Brasil: 
tendências, possibilidades e desafios” 

Data: 28 a 30 de novembro de 2012 

Local: UERJ – Campus Francisco Negrão de Lima 

Maracanã – Rio de Janeiro/RJ 

Inscrições:  www.abenforj.com.br  

 NOTA 

Os interessados em divulgar eventos, opiniões e 
reflexões de interesse da Enfermagem Obstétrica 

neste Boletim, devem enviar à Comissão de 
Divulgação, por e-mail: abenfosp@abenfosp.com.br 

 AVISO 

A ABENFO-SP é uma sociedade civil, sem fins 
lucrativos e com filiação facultativa. Para se filiar a 
ABENFO é necessário preencher ficha de afiliação e 
efetuar pagamento da anuidade do ano vigente. A 
ficha de inscrição está disponível no site da 
ABENFO-SP (www.abenfosp.com.br) 
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