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RESUMO 

 

A prática de amamentação existe há milênios, porém, antigamente não existia estudos sobre os benefícios 

que o aleitamento materno trazia para o recém-nascido e a mãe, por esse motivo na década de 60 muitas mulheres 

optaram pelo desmame de seus filhos, acarretando em uma série de consequências e prejuízos para o 

desenvolvimento e saúde das crianças. Devido ao índice de mortalidade infantil o aleitamento materno passou a 

ser discutido entre autoridades e profissionais da área de saúde (MATOS, 2014). Esta prática natural de alimentar 

os recém-nascidos, é a mais eficaz na redução da morbimortalidade infantil, com potencial de até 13% de redução 

às mortes de crianças menores de cinco anos de idade, e mais de 20% das mortes neonatais se a prática já for 

instalada nas primeiras horas de vida (OLIVEIRA, 2013). Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica 

integrativa cujo o objetivo foi descrever a assistência de enfermagem no aleitamento materno exclusivo a partir do 

conhecimento das mães. Tendo como problema a seguinte questão: Qual a importância da assistência de 

enfermagem frente ao conhecimento dessas mães sobre a amamentação exclusiva até os 6 meses de vida? A coleta 

de dados foi realizada mediante leitura em artigos indexados no banco de dados da SciELO – Scientific Electronic 

Library Online, Biblioteca Virtual em Saúde - BIMERE e Google Acadêmico, nos últimos 5 anos.  Assim foram 

selecionados 12 artigos que atenderam aos objetivos do estudo emergindo, 6 categorias, que retrataram o 

conhecimento das mães sobre o aleitamento materno, a assistência de enfermagem, vantagens no aleitamento 

materno segundo as mães, insatisfação com o aleitamento materno, dificuldades no aleitamento materno e 

participação do pai no processo de amamentação. 
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ABSTRACT 

The practice of breastfeeding has existed for millennia, but in the past there were no studies on the benefits 

of breastfeeding for the newborn and the mother. For this reason, in the 1960s, many women chose to wean their 

children, resulting in consequences for the development and health of children. Due to the infant mortality rate, 

breastfeeding began to be discussed among health authorities and professionals (MATOS, 2014). This natural 

practice of feeding newborns is the most effective in reducing infant morbidity and mortality, with a potential of 

up to 13% reduction in the deaths of children under five years of age, and more than 20% of neonatal deaths if the 

practice already installed in the first hours of life (OLIVEIRA, 2013). This is an integrative bibliographic review 

whose purpose was to describe nursing care in exclusive breastfeeding based on mothers' knowledge. The question 

is: How important is nursing care to the knowledge of these mothers about exclusive breastfeeding up to 6 months 

of life? The data collection was done by reading articles indexed in the database of SciELO - Scientific Electronic 

Library Online, Virtual Health Library - BIMERE and Google Scholar, in the last 5 years. Thus, 12 articles were 

selected that met the objectives of the study, which emerged, 6 categories, which portrayed the mothers' knowledge 



 

about breastfeeding, nursing care, advantages in breastfeeding according to mothers, dissatisfaction with 

breastfeeding, difficulties in breastfeeding and the father's participation in the breastfeeding process. 

 

Keywords: Breastfeeding, knowledge, care 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

O leite provindo da mãe deve alimentar a criança de forma exclusiva nos primeiros seis 

meses de vida, não devendo o mesmo ser substituído por nenhum outro alimento. Sua riqueza 

em proteínas, minerais, vitaminas, gorduras e anticorpos proporcionam um desenvolvimento 

adequado para criança diminuindo os índices de mortalidade infantil (OLIVEIRA, 2014). Esta 

prática natural de alimentar os recém-nascidos é a mais eficaz na redução da morbimortalidade 

infantil, com potencial de até 13% de redução às mortes de crianças menores de cinco anos de 

idade, e mais de 20% das mortes neonatais se a prática já for instalada nas primeiras horas de 

vida (OLIVEIRA, 2013). 

Desta forma a atuação do enfermeiro no processo de aleitamento é essencial, tendo em 

vista que este profissional mantém um contato mais próximo com a mulher em seu período de 

gestação e puerperal, além de atuar de forma importante na preparação da mulher para o 

aleitamento, minimizando dúvidas, dificuldades e possíveis complicações (SILVA, 2014). 

Neste sentindo o papel da enfermagem é oferecer promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno, e para isto é necessário que estes profissionais tenham conhecimento acerca dos 

aspectos técnicos da lactação e ter um olhar holístico em relação à mulher que amamenta 

(BRASIL, 2014). 

A eficácia do aleitamento materno exclusivo está diretamente relacionada com o 

conhecimento da mãe acerca do assunto, ainda pode-se dizer que este conhecimento permeia 

questões importantes, tais como aquelas culturais, crenças e mitos. Estes por sua vez devem ser 

esclarecidos ainda durante o período de pré-natal pelos profissionais que a acompanham em 

especial o enfermeiro (OLIVEIRA, 2013).  

Desta forma este estudo possui o seguinte questionamento: Qual a importância da 

assistência de enfermagem frente ao conhecimento dessas mães sobre a amamentação exclusiva 

até os 6 meses de vida? 

Neste contexto, a realização deste estudo trará aos acadêmicos de enfermagem e 

enfermeiros em exercício o conhecimento aprofundado sobre as maneiras de incentivar o 

aleitamento materno. Conscientizando, orientando, apoiando e esclarecendo as dúvidas que as 

mães apresentam neste momento único e essencial, o qual envolve sua vida e a de seu filho. 



 

Além disto, acredita-se que este estudo poderá contribuir na elaboração de novas pesquisas e 

aplicar as mesmas na educação em saúde, favorecendo assim o conhecimento de discentes e 

docentes acerca do tema proposto. 

Sendo assim, este estudo teve como objetivo descrever a assistência do enfermeiro no 

incentivo ao aleitamento materno a partir do conhecimento das mães. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

A metodologia para este estudo foi de abordagem qualitativa e método de revisão 

bibliográfica integrativa seguindo os pressupostos de Mendes (2008), onde a coleta dos dados 

deu-se mediante busca sistematizada de artigos científicos escritos nos últimos 5 anos 

disponíveis no banco de dados da Scientific Eletronic Library Online (SCIELO), na Biblioteca 

Virtual em Saúde - BIMERE e Google Acadêmico, utilizando-se os seguintes descritores: 

amamentação exclusiva, conhecimento das puérperas sobre o aleitamento, assistência ao 

aleitamento exclusivo. 

Para seleção dos artigos foram considerados os seguintes critérios de inclusão: 

exclusivamente artigos científicos em língua portuguesa, publicados na íntegra e disponíveis 

online no período de 2012 a 2017. 

Os critérios de exclusão focaram-se nos estudos que não respondessem ao objetivo da 

pesquisa e que estivessem publicados anteriormente a 2012. 

A amostra final foi constituída por 12 (Doze) artigos científicos, selecionados pelos 

critérios de inclusão previamente estabelecidos. Dessa forma, foram encontrados 8 (Oito) na 

base de dados SCIELO, outros 2 (Dois) artigos na Biblioteca Virtual de Saúde e 2 (Dois) no 

Google acadêmicos. 

 Para identificar os fragmentos retirados dos artigos e anexados neste estudo foram 

acrescentados aos mesmos a letra T seguida do numeral da ordem em que foi encontrado, porém 

estes artigos não se encontram em ordem, pois alguns artigos após receberem a sua identificação 

foram excluídos do estudo por não atenderem aos critérios de inclusão.  

 

3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O aleitamento materno proporciona a construção de um vínculo entre a mãe e o bebê, 

oferece afeto, proteção e nutrição para a criança, além de ser considerada uma importante 

intervenção contra a morbimortalidade infantil, sendo então considerado como uma prática de 



 

promoção a saúde dupla, que envolve a mãe e o bebê (BADOTTI, 2014). Através deste tipo de 

alimentação, o bebê recebe todos os nutrientes necessários para todo seu organismo, isto é, até 

os seis meses de vida, é recomendado que sua alimentação seja exclusivamente por meio do 

leite materno (OLIVEIRA, 2014). 

O leite produzido no ser humano é o mais importante alimento nos primeiros meses de 

vida, rico em nutrientes essenciais que proporciona um crescimento saudável para criança, além 

de ofertar vantagens imunológicas e psicológicas que interferem diretamente na diminuição da 

morbidade e mortalidade infantil (SILVA, 2016). 

O Ministério da Saúde (2014), descreve o aleitamento materno exclusivo (AME) 

quando a criança recebe somente o leite humano, seja da mama ou de outra fonte sem outros 

líquidos e alimentos sólidos, já o aleitamento materno predominante (AMP) é quando a criança 

recebe o leite humano e outros líquidos que complementam, como água, chá e sucos. 

O aleitamento materno é considerado um dos pilares fundamentais para a promoção e 

proteção da saúde das crianças em todo o mundo. A superioridade do leite humano como fonte 

de alimento, de proteção contra doenças e de afeto fazem com que especialistas do mundo 

inteiro recomendem a amamentação exclusiva por 4-6 meses de vida do bebê e complementado 

até pelo menos o final do primeiro ano de vida (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

Além do supracitado o aleitamento materno exclusivo ainda proporciona vantagens para 

a mãe e o bebê. Para a mãe age com proteção contra o câncer de mama, diminuindo cerca de 

5% da chance de desenvolver a doença a cada 12 meses de amamentação, proporciona vínculo 

afetivo entre mãe e filho, isto lhes permite criar uma nova forma de se comunicar, outro 

benefício visível é a economia, pois leites artificiais são caros e muitas vezes não tão acessíveis 

para todas as famílias (BRASIL, 2014). 

A amamentação oferece relativa contracepção para mãe, onde estas enquanto 

amenorreicas raramente irão conceber, e também oferece a criação de uma relação de afeto 

entre mãe e filho, aumentando o vínculo entre os dois (MONTENEGRO, 2014). 

As vantagens para o bebê são inúmeras como, por exemplo, prevenção e instalação de 

saúde em sua vida, podendo ter até três vezes mais imunidade em seu organismo do que as 

crianças que receberam alimentação artificial (SILVA, 2014). 

O aleitamento materno proporciona redução da mortalidade infantil, oferece proteção 

contra ocorrência de diarreias, infecções respiratórias, alergias, hipertensão, 

hipercolesterolemia, diabetes e obesidade, além; de promover o crescimento da criança, o 

desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da cavidade bucal, e qualidade de vida (BRASIL, 

2014). 



 

A sua composição permite defesa imunológica para o recém-nascido, principalmente 

contra infecções bacterianas do TGI, contra a poliomielite, alergias, obesidade e distúrbios 

metabólicos, além de ser considerado um método de alimentação bastante econômico e prático, 

já que a mãe amamenta seu filho sem quaisquer custos e sem necessidade de preparo 

(MONTENEGRO, 2014). 

Dentre muitas vantagens para o bebê está o estabelecimento do vínculo afetivo com sua mãe, 

fácil digestão do leite humano, ter em um só alimento todos os nutrientes em quantidade e 

qualidade necessários para o desenvolvimento da criança, fortalecimento do sistema 

imunológico (SILVA, 2016). 

São indiscutíveis as vantagens trazidas para mãe e filho através do aleitamento materno, 

e para que isto ocorra de maneira mais frequente e com orientação adequada, faz-se necessário 

que o enfermeiro (a) esteja qualificado para sensibilizar e incentivar os pais para esta prática 

em favor da vida e da saúde (JOVENTINO, 2011). 

Promover o aleitamento materno é uma prática dentro da saúde pública a nível mundial, 

isto é, cabível ao médico, psicólogo, assistente social, enfermeiro e todos profissionais que 

fazem parte da equipe multidisciplinar assistencial à mulher, entretanto, o enfermeiro é o 

profissional mais próximo da mulher nesta fase de gestação e puerperal (MENDONÇA, 2014). 

Além da educação em saúde de forma atualizada acerca do aleitamento materno, é 

função do enfermeiro orientar e incentivar a amamentação com as técnicas corretas, orientando 

a mãe as pegas no seio, a forma em que o bebê suga e o tempo de mamada necessário para 

saciar a sua fome, isto sem deixar de oferecer às mães todo apoio e proteção necessários neste 

momento (ROCHA, 2017). 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

 

 O presente estudo encontrou 18 (dezoito) artigos que tinham como temática principal o 

aleitamento materno, no entanto 6 (seis) foram descartados por não atenderem aos critérios de 

inclusão ou aos objetivos da pesquisa. Dos 12 (doze) artigos que foram analisados 8 (Oito) 

foram retirados das bases de dados da Scielo, 2 (Dois) da base de dados da Biblioteca Virtual 

em Saúde e por fim 2 (Dois) do Google Acadêmico. O quadro 1 representa as especificações 

dos artigos incluídos no estudo.  



 

 

Quadro 1: Artigos utilizados para a revisão bibliográfica. 

 

TÍITULO 

 

 

AUTORES 

 

ANO 

 

TIPO DE 

ESTUDO 

 

IDENTIFICAÇÃ

O 

Aleitamento materno 

em crianças 

Indígenas de dois 

municípios da 

Amazônia Ocidental 

Brasileira 

MACIEL, V.; 

SILVA, R.: 

SANUDO, A.: 

ABUCHAIM, 

E.: ABRÃO, A. 

2016 

Descritivo 

do tipo 

transversal 

 

 

 

 

T3 

Percepção materna 

da imagem corporal 

de 

seus filhos em 

aleitamento materno 

exclusivo 

BEZERRA, J.: 

VASCONCELO

S, M.: 

PEREIRA, F.: 

JAVORSKI, M.: 

LEAL, L. 

2014 

Descritivo, 

exploratório 

e 

qualitativo 

 

 

 

 

T5 

 

 

Qualidade 

assistencial em 

aleitamento materno: 

implantação do 

indicador de trauma 

mamilar 

 

 

OLIVEIRA, M.: 

SHIMODA, G.: 

OLIVEIRA, R. 

2016 

Exploratória, 

descritiva, 

retrospectiva 

e de natureza 

quantitativa, 

 

 

T9 

 

Dificuldades iniciais 

com a técnica da 

amamentação e 

fatores associados a 

problemas com a 

mama em puérperas 

 

 

BARBOSA, G.: 

PEREIRA, V.: 

SOARES, M.: 

FILHO, R.: 

PEREIRA, L.: 

PINHO, L.: 

CALDEIRA, A. 

 

2017 

Transversal, 

observaciona

l e analítico 

T10 



 

 

 

Apoio ao 

aleitamento materno 

pelos profissionais 

de saúde: revisão 

integrativa da 

literatura 

 

ALMEIDA, J.: 

LUZ, S.: 

VEIGA, B. 

2014 
Revisão 

integrativa, 
T11 

Conhecimento de 

puérperas sobre 

amamentação 

exclusiva 

 

SILVA, N.: 

WATERKEMP

ERI, R.: SILVA, 

E.: CORDOVA, 

F.: BONILHA, 

L. 

 

2014 

Descritivo 

com 

abordagem 

qualitativa 

T12 

 

Influência da 

orientação sobre 

aleitamento materno 

no comportamento 

das usuárias de um 

hospital universitário 

 

ESCARCE, A.: 

ARAUJO, N.: 

FRICHE, A.: 

MOTTA, A. 

 

 

2013 
Observacion

al transversal 
T14 

 

Percepção das mães 

sobre as práticas dos 

enfermeiros 

na promoção do 

aleitamento materno 

 

CASTRO, R.: 

SILVA, E.: 

SILVA, D. 

 

 

2015 

Quantitativa, 

descritivo-

correlacional 

T15 



 

 

Amamentação: 

conhecimento e 

prática de 

gestantes 

 

 

 

SANTANA, J.: 

BRITO, S.: 

SANTOS, D.: 

 

 

2013 

Transversal, 

amostra 

por 

conveniência

, 

T16 

 

Conhecimento, 

atitude e prática de 

puérperas 

adolescentes em 

relação ao 

aleitamento 

Materno 

 

SANTOS, L.: 

GUBERT, F.: 

SOUSA, F.: 

REGO, G.: 

GOMES, M.: 

ORIA, M. 

 

2018 

Avaliativo 

do tipo CAP 

de corte 

transversal e 

abordagem 

quantitativa. 

T17 

Percepção de mães 

cadastradas em uma 

estratégia saúde da 

família sobre 

aleitamento materno 

exclusivo 

MOURA, L.: 

OLIVEIRA, J.: 

NORONHA, D.: 

TORRES, J.: 

OLIVEIRA, K.: 

TELES, M. 

 

2017 

Exploratório, 

descritivo, 

de 

abordagem 

qualitativa 

T18 

 

A importância da 

orientação sobre 

aleitamento materno 

para mães atendidas 

em um posto de 

saúde do DF 

 

SILVA, F.: 

FERNANDEZ, 

P. 

2014 
Descritivo e 

transversa 
T19 

Fonte: As autoras (2018) 

 



 

 

4.1.CONHECIMENTO DAS MÃES SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO 

 

Na analise dos artigos selecionados para esta pesquisa foi percebido que as mães 

possuem conhecimento sobre o aleitamento materno exclusivo, foram encontrados fragmentos 

que demonstram o alto conhecimento sobre o assunto de forma que se aproximam ao conceito 

dado pela Organização Mundial de Saúde – OMS, conforme abaixo: 

 

“Amamentação exclusiva é cada mãe ter que amamentar o seu filho, 

de preferência não intercalar com outra alimentação porque a criança 

necessita exclusivamente do leite materno até o sexto mês. Não precisa 

de água porque tem no leite, não precisa de chá porque tem no leite. 

Isso é exclusivamente materno.” T13 

 

[...] exclusivamente até os seis meses deve ser mamado sem 

necessidade de dar água e nada [...]. T13 

 

“Em relação aos conhecimentos sobre aleitamento materno, esses se 

mostraram satisfatórios, visto que as participantes souberam informar 

as vantagens do leite materno para a saúde da criança [...]” T17 

 

“Quando a criança até os 06 meses mama só no peito, né [...].” T18 

 

Por outro lado a analise dos artigos demonstrou que nem todas as mães possuem o 

conhecimento e a percepção de tempo sobre a amamentação, levando a reflexão sobre o assunto 

e trazendo a tona a realidade de que nem todas as mães seguem o aleitamento exclusivo por 

falta de conhecimento e informação. 

  

“Eu acho que até um aninho [...] exclusivo o leite materno, o que eu 

entendo! É até o quarto mês, a partir daí você já pode introduzir suco 

ou alimentos, mas até aí exclusivamente o leite materno.” T13 

“[...] compreendem os benefícios do aleitamento materno, porem, 

demonstram certo distanciamento do conceito.” T5 

 

“Apesar das mães que receberam orientações a respeito do 

aleitamento materno apresentarem maior conhecimento a respeito das 

desvantagens do uso da mamadeira e da chupeta, o desconhecimento 

acerca do assunto ainda é elevado entre estas (57,9%).” T14 

 

“[...] afirmam que o ato de amamentar é necessário, no entanto, é 

nítida a presença de mitos e crenças relacionados à amamentação, que 

podem influenciar negativamente essa prática.” T17 

 



 

 

 A amamentação que ocorre logo após o nascimento é de grande importância para a vida 

do bebê, é considerada como a primeira vacina que este recebe. O colostro é um lactente rico 

em gordura, proteínas e em anticorpos essenciais. Sobre esta temática a grande maioria das 

gestantes concordam que logo após o nascimento o RN deve ser amamentado, conforme a 

seguir: 

 

“A criança deve ser amamentada imediatamente após o nascimento. 

Na questão referente à essa temática, verificou-se que 80% das 

gestantes consideraram esse momento ideal para a primeira mamada 

[...].” T 16 

 

 A partir do nascimento e da primeira mamada ainda na sala de parto, a Organização 

Mundial de Saúde – OMS recomenda que o aleitamento seja realizado sobre livre demanda, 

sendo o seio ofertado a criança sempre que está expressar sinais de fome. Porém, foram 

encontrados dados em estudos que revelam uma grande parcela das mães estabelecendo 

horários fixos para as mamadas, os horários pré-estabelecidos como, por exemplo, de três em 

três horas é justificado pela facilidade da oferta durante principalmente o período noturno. 

 

“Apesar de 68% das mães considerarem a livre demanda ideal no AM, 

34% ressaltaram a importância de estabelecer horários fixos para 

realização da mamada.” T16 

 

 As divergências de conhecimento encontradas nos trechos anexados são parte da 

realidade vivenciada por estas mães, que durante a assistência pré-natal não recebem a devida 

informação sobre o tema. A orientação sobre o aleitamento materno exclusivo é parte integrante 

da atenção a gestante e é de responsabilidade da equipe de enfermagem que durante os 

encontros de pré-natal na atenção básica deve ser esclarecido as mesmas. 

 O conhecimento desencontrado visto a cima pode ser explicado por outros fatores que 

foram encontrados em estudos semelhantes, um dos estudos aponta que o nível de escolaridade 

tem relação direta com o tempo de aleitamento exclusivo, pois estas mães recebem mais 

informações durante o período escolar e também pelo fato de terem maior facilidade de acesso 

as informações, além de terem uma percepção mais aguçada sobre o assunto.  

 

“Mulheres com maior grau de escolaridade tendem a ter maior 

motivação para amamentar por mais tempo, talvez por possuírem 

maior acesso às informações a respeito dos benefícios e vantagens que 

o aleitamento materno proporciona ao binômio.” T10 

 



 

 

 As mães que não possuem conhecimento sobre o assunto e ou possuem baixa 

escolaridade muitas vezes podem sofrer influencia para o desmame precoce, uma vez que estas 

imaginam que o leite materno e fraco e que seu filho não está se desenvolvendo de forma 

correta. As mídias que propagam informações sobre formulas infantis influenciam diretamente 

estas mães sobre a decisão de amamentar, a seguir: 

 

“[...] observa-se que as mães primigestas estão mais envolvidas nessas 

crenças, pois 67,4% consideraram o seu leite fraco em oferecer 

sustentação [...]” T16 

 

“[...]as mães sofrem várias influências sobre a decisão de amamentar, 

como falta de conhecimento e motivação, facilidade do uso de fórmulas 

infantis, dentre outras [...]” T11 

 

 A cultura materna pode trazer consigo diversos mitos e crenças que são considerados 

grandes influenciadores do desmame precoce e interrupção do aleitamento exclusivo. Estas 

crendices entram em frequência em conflitos com as recomendações dos profissionais 

qualificados para prestação da assistência a mulher grávida. Dentre as principais crenças que 

induzem a interrupção do aleitamento materno exclusivo estão, o leite fraco, leite pouco, a 

necessidade de chá para diminuição de cólicas abdominais do RN e a utilização de imitadores 

de seio como a chupeta (SANTOS et al. 2015). 

 Segundo Brasil (2011), para diminuir a incidência de mortes infantis no país tem se 

realizado diversas ações em políticas públicas para incentivar o aleitamento materno. Um dos 

grandes desafios enfrentados é sem duvidadas conseguir levar conhecimentos cientifico as 

puérperas para que estas não se apóiem em mitos e crenças. Com o aleitamento exclusivo os 

desenvolvimentos físicos e maternos dos bebês são satisfatórios, assim como o estado psíquico 

da criança e da mãe que amamenta.  

 

4.2. ASSITÊNCIA DE ENFERMAGEM 

 

Neste estudo os achados sobre a assistência de enfermagem foram vastos, daqueles 

que indicavam que assistência deve permear as orientações quanto ao aleitamento materno até 

mesmo de ensinamento sobre a imagem corporal da criança em relação ao estado nutricional. 

Sabe-se que o profissional de saúde envolvido com a assistência pré-natal, torna-se importante 

no que diz respeito ao tempo de amamentação, os cuidados com as mamas devem acontecer 



 

 

desde o inicio da gravidez sendo que o mamilo deve ganhar cuidados especiais orientados por 

estes profissionais. Neste contexto os artigos analisados demonstraram varias etapas e ações 

realizadas pelos profissionais de saúde envolvidos na assistência à gestante e a puérpera.  

 

4.2.1. Ações educativas  

 

Os profissionais envolvidos na assistência das grávidas ainda no período de pré-natal 

devem se atentar à realização de ações educativas direcionadas à gestante, principalmente se 

esta for a sua primeira gravidez. Faz-se necessário e atentar-se ainda a presença sempre que 

possível do cônjuge ou pai da criança, para que desta forma o laço de cuidados lançados nas 

ações permeiem os dois principais responsáveis da mesma.  

As principais informações encontradas desta temática foram as orientações dos 

profissionais em relação aos cuidados das mamas, sensibilização dos pais em função de ações 

educativas, utilização de termos de fácil entendimento para as grávidas, orientações sobre a 

amamentação precocemente, ser mais influenciador que a própria família da grávida. Sobre este 

assunto os fragmentos encontrados e aqui anexados são variados:  

 

“[...] e importante a sensibilização dos pais por meio de ações 

educativas, no pré-natal, para a continuidade da amamentação 

exclusiva ate os seis meses[...] T2 

 

“[...] as informações relacionadas aos cuidados com as mamas e à 

técnica de amamentação, oferecidas pelos profissionais de saúde 

durante a assistência pré-natal, estão intimamente relacionadas ao 

êxito do aleitamento materno, assim como à presença de experiências 

positivas de amamentações anteriores.” T10 

 

“[...] os enfermeiros precisam usar o conceito de “peso normal” de 

uma forma mais clara em sua pratica clinica, auxiliando a 

desconstrução de uma representação cientificamente indesejável, uma 

vez que a criança bonitinha pode se tornar um adulto obeso[...]” T5 

 

“[...]importância da equipe de enfermagem estar bem dimensionada e 

com condições de trabalho satisfatórias para que as mamadas sejam 

supervisionadas[...] T9 

 

“[...] algumas mães recebiam orientações quanto à técnica de 

amamentação por profissionais de saúde já no terceiro trimestre da 

gestação [...]” T10 

 

“[...] um elemento a se considerar é que, embora o profissional 

desempenhe um papel importante no estímulo inicial à amamentação, 



 

 

essa não é uma influência única, pois o papel da família e dos amigos 

pode ser maior [...] T11 

 

“Os membros que compõem a rede social da nutriz, dentre eles os 

profissionais de saúde, são capazes de exercer interferência na decisão 

de amamentar, como o incentivo e apoio à iniciativa, o repasse de 

conhecimentos e valores culturais [...]” T11 

 

“O que se observa rotineiramente dentro dos serviços de saúde é o 

trabalho isolado dos profissionais, cada qual desenvolve sua função de 

forma isolada e sem interação com a equipe de saúde.” T11 

 

De acordo com Brasil (2015), existem hoje no país duas grandes estratégias que visam 

o planejamento reprodutivo da mulher, uma delas é a rede cegonha implantada pela portaria nº 

1.459 de 24 de junho de 2011, a partir desta estratégia surge outra que se baseia em seus 

princípios, a chamada Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil. Tem como base legal a Portaria 

nº 1.920, de 5 de setembro de 2013, que institui a Estratégia Nacional para Promoção do 

Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde 

(SUS), o principal objetivo desta estratégia é qualificar as ações de promoção ao aleitamento 

materno de crianças menores de dois anos. 

 Ainda segundo este autor, esta estratégia possibilitará que os profissionais de saúde 

envolvidos nesta assistência sejam capacitados no que revela ser cinco eixos. O primeiro eixo 

é a abordagem que diz respeito a postura, acolhimento, comunicação e outros. O segundo eixo 

é o biológico, onde os profissionais serão capacitados na parte técnica que envolve a anatomia, 

fisiologia, e dificuldades de ordem físicas para a amamentação. O terceiro é o cultural, que 

envolve os tabus e crenças, assim como hábitos alimentares, vivências e outros. O quarto é o 

social, sendo este aquele que aborda as condições financeiras, o acesso aos alimentos, nível de 

escolaridade e outros. E por fim capacitará os profissionais de saúde no processo de trabalho e 

de gestão.  

  

4.2.2. Assistência segundo as mães  

 

Neste estudo foi descrito as percepções das mães a respeito da assistência que estas 

tiveram durante e após a gravidez pelas equipes de saúde que prestaram cuidados às mesmas. 

A assistência torna-se uma grande ferramenta para a amamentação exclusiva, já que os 

profissionais são os mais capazes e dotados de conhecimentos técnicos científicos com este 

assunto.  



 

 

Diante da analise dos artigos que abordavam o assunto foi percebido que há grandes 

acertos e grandes erros durante a assistência pré-natal e após o parto, a equipe de enfermagem 

recebe nesta temática elogios sobre a técnica da mamada e a importância de uma pega correta 

da mama.  Os enfermeiros ainda foram referenciados pelas mães como sendo os profissionais 

mais atuantes durante este período. 

As mães ainda revelaram nestes estudos que os profissionais da enfermagem têm 

mantido o respeito na hora de orientá-las e aceitam o seu pensamento enquanto mães. Também 

se observa o fato dos enfermeiros estarem preocupados em direcionar as mães quanto aos seus 

direitos de amamentarem seus filhos, como mostra a seguir:  

 

“[...] as respostas das mães revelam que os enfermeiros as orientaram 

corretamente sobre as medidas a tomar nestas situações, bem como 

sobre a técnica da mamada e a importância de uma pega correta da 

mama.” T15 

 

“ [...] as mães referem que foi preocupação dos enfermeiros a 

informação sobre os direitos na amamentação.” T15 

 

“[...]as mães consideraram ser aceites/ respeitadas no que sentiam e 

pensavam em relação à decisão de amamentar.” T15 

 

“[...] destaca-se que os profissionais mais referenciados pelas 

gestantes foram os enfermeiros, seguidos dos médicos e por último o 

profissional de Nutrição.” T16 

 

 Evidenciou-se ainda que os profissionais de saúde podem atuar diretamente no 

aconselhamento para a não desistência da amamentação. A desistência da amamentação está 

voltada a diversos problemas como, por exemplo, os mitos e crenças como já visto 

anteriormente, dificuldades relacionadas a mama, dificuldades relacionadas ao convívio social 

e influencia de familiares e outros.  

 Assim neste estudo, observou-se a existência de trechos onde as mães relatam que não 

desistiram da amamentação devido ao apoio recebido dos profissionais de saúde que estavam 

envolvidos em sua assistência, a seguir:  

 

“Mas eles (profissionais de saúde) conversaram comigo, me ensinaram 

como fazer e eu não deixei de amamentar, e foi o melhor, pois minha 

filha não adoece, nunca gripa.” T19 

 

“Recebi muito apoio para não deixar de amamentar.” T19 

 



 

 

“Tive problemas mamários, mas que passaram logo, pois recebi ajuda 

no Centro de Saúde” T19 

 

Com apenas dois relatos encontrados nos doze artigos analisados é importante enfatizar 

que em algum momento as mães não recebem orientação quanto a amamentação ou ainda são 

mal orientadas justamente por profissionais de saúde.  Em relato direto a um estudo realizado 

por Moura et al. (2017) uma mãe relata não ter recebido nenhum tipo de orientação a respeito 

da amamentação durante o período de pré-natal “Não recebi nenhuma orientação durante o 

pré-natal” T18. Em outro estudo descritivo-correlacional o autor explana que a maioria das 

mães são orientadas corretamente pelos profissionais de saúde, no entanto ainda assim, um terço 

das mães são informadas a aderirem horários fixos para as mamadas, a seguir:  

 

“[...] a maioria das mães refere ser informada corretamente sobre o 

horário das mamadas (quando mostra sinais de fome) contudo um terço 

das mães indicou que foram informadas para praticar um horário 

rígido.” T15 

 

 O aleitamento materno é amplamente influenciado por fontes externas como, por 

exemplo, a mídia, os amigos, os familiares e outros. Desta forma é necessário que os 

profissionais de saúde que estão lidando no pré-natal da gestante realizem planejamento e 

mantenham comunicação eficiente a fim de repassar informações verídicas e que irão auxiliar 

no período de amamentação exclusiva. Este aconselhamento é parte das ações educativas para 

a gestante e as conduz para a não acreditação dos mitos e tabus (ALGARVES, et al. 2015). 

 

4.3.VANTAGENS NO ALEITAMENTO MATERNO SEGUNDO AS MÃES 

 

Este estudo conseguiu elucidar a opinião das mães sobre os benefícios do leite materno, 

e assim como em outras categorias as os fragmentos que elucidam estes achados são variados. 

Segundo as mães o leite materno é responsável pelo peso corporal do RN, também atribuíram 

a ausência de problemas na pele do bebê ao aleitamento, outro fator que foi amplamente citado 

foi à proteção de doenças.  

A facilitações relacionais entre mãe e filho foi verificado em diversos momentos dos 

artigos analisados, já no estudo realizado por Moura et al. (2017) houve um relato onde uma 

das mães refere que o leite materno e o ato de amamentar torna-se importante no contexto de 

aumento de imunidade conferida por meio do leite materno e ao mesmo tempo vincula as 



 

 

relações afetivas entre mãe e filho. Sendo assim pode-se dizer que algumas mães possuem vasto 

conhecimento a cerca da temática, segue:  

 

“A satisfação materna com o peso corporal da criança foi atribuído ao 

aleitamento materno.”T5 

 

“As entrevistadas também atribuíram fatores como a ausência de 

problemas de pele, padrões de sono das crianças e boa saúde a pratica 

do aleitamento materno[...]T5 

 

 “Quanto às vantagens do aleitamento materno, a mais lembrada pelas 

entrevistadas foi que este protege o bebê contra doenças (63,6%) [...] 

A segunda vantagem mais citada foi melhor nutrição (24,4%).” T14 

 

“Acho que a convivência com a mãe né [...]”. T18 

 

“Ah pra mim foi importante, porque eu sinto que agente fica mais 

apegado um ao outro, e acaba um conhecendo o outro, eu como mãe, 

e ele como filho.” T18 

 

“[...] as mães que reconheceram o aleitamento materno como 

vantajoso para a mãe e o filho, enfatizaram as vantagens biológicas 

desse nutriente, como imunidade, nutricionais e vantagens relacionais 

como facilitar vínculo afetivo mãe-filho [...]” T 18 

 

 O leite materno por si só é capaz de suprir todas as necessidades nutricionais do 

organismo da criança até os seis meses de vida. Mesmo após este período continua sendo uma 

ferramenta imprescindível como fonte de nutrientes essenciais para seu desenvolvimento. A 

sua eficácia e superioridade aos demais leites de outras espécies é comprovada cientificamente 

e continua tempos após tempos sendo estudado pelos pesquisadores. Este é o principal fato que 

o leva a ser recomendado exclusivamente até os seis meses de vida (SANTOS et al. 2015).  

 São inúmeros os benefícios que o aleitamento materno trás não somente para a criança, 

mas também para as mães. O aumento do vinculo entre mãe e filho é sem duvidas uma das 

grandes vantagens da amamentação, neste momento a criança se sente aconchegante, aquecida 

e protegida. Por si só reconhece o cheiro da mãe e a sua voz, ao amamentar a mãe está reduzindo 

o risco de diabetes, câncer de mamas e ovários e ainda contribui para que ocorra a recuperação 

de seu útero, diminuindo assim os riscos de hemorragia após o parto (BRASIL, 2011).  

 

4.4.INSATISFAÇÃO COM O ALEITAMENTO MATERNO 

 



 

 

Em contramão às puérperas que veem vantagem no leite materno e no ato de amamentar, 

existe uma minoria que se encontra insatisfeitas com o aleitamento materno. Esta insatisfação 

se evidencia nos relatos onde estas negativam a utilização do leite materno exclusivo com o 

crescimento da criança, outro exemplo é o fato de a mãe achar que o seu leite não é suficiente 

para sustentar o seu bebê e assim começa a introduzir outros alimentos como, chá e água antes 

dos seis meses.   

 

“[...] uma das mães correlacionou negativamente o uso exclusivo do 

leite materno ao crescimento da criança, expressando sua insatisfação 

com o peso de seu filho.” T5 

 

“[...] mais eu vi que era meu leite que não estava sustentando ela, ai 

eu comecei dar ela o leite Nan, quando eu comecei dar o leite ela parou 

de ficar chorando, ficou melhor e por isso eu não amamentei ela por 

muito tempo, amamentei por 1 mês e 20 dias.” T18 

 

“Introduzi comida, frutas, sucos e outras coisas, com cinco meses, 

porque meu leite não tava sustentando ele, ai eu peguei e tive que dar 

ele.” T 18 

 

 O leite materno é fonte de todos os nutrientes necessários para o desenvolvimento e 

manutenção do organismo do RN, desta forma são poucas as situações em que o aleitamento 

não é indicado exclusivamente para o bebê, entre as situações está a ocorrência de infecção da 

mãe pelo vírus HIV, HTL1 e HTL2, a realização e uso de medicações antineoplásicos e as 

crianças portadoras de uma doença rara chamada de galactosemia, caracterizada pela 

intolerância a leite e seus derivados (ALGARVES et al. 2015). 

 

4.5. DIFICULDADES NO ALEITAMENTO 

 

As dificuldades para o aleitamento exclusivo são varias, estas vão desde crenças e mitos 

existentes até mesmo problemas mamários decorrentes da falta de cuidados com as mamas. É 

papel da equipe envolvida na assistência, principalmente do enfermeiro esclarecer ainda no pré-

natal questões relacionadas as dificuldades que estas futuras mães irão encontrar. Ensinar a 

forma correta da pega ao seio é uma das principais ferramentas para prevenir lesões mamarias, 

estas lesões causam dor durante a amamentação e em muitos casos é a causa para o desmame 

precoce.  

Neste estudo esclareceu-se as principais dificuldades enfrentadas pelas mães durante o 

aleitamento de seu filho, sendo que estas dificuldades podem estar diretamente relacionadas 



 

 

com o desmame de seu RN. O problema mais citado foi justamente as lesões mamilares, que 

são causadas pela inadequação da posição para amamentar, a seguir:  

 

“[...] os problemas com a mama puerperal mais prevalentes, ou seja, 

o ingurgitamento mamário e as lesões mamilares, são atribuídos à 

inadequação da posição para ama- mentar e/ou à pega do bebê ao 

seio.” T10 

 

“Problemas com a mama podem comprometer o sucesso do 

aleitamento materno[...] T10 

 

“[...] pra mim amamentar ele e, num dos meus seios eu tenho 

dificuldade, eu tenho um nódulo no peite, ai dói muito e incha muito, 

isso foi a dificuldade assim porque dói muito e incha né. Às vezes meu 

peito, e fica todo ferido, mas mesmo assim eu tenho que continuar 

amamentando ele né.” T1 

 

 O desmame pode ser definido como a introdução de qualquer tipo de alimentos sólidos 

ou não antes que a criança complete seis meses de vida. Por sua vez o desmame pode ser 

causado por diversos problemas entre eles aqueles relacionados a cultura materna, problemas 

patológicos como a presença de vírus HIV, outro problema muito comum são as lesões 

mamilares provenientes da incorreta posição e pega mamilar durante a amamentação 

(AMARAL et al. 2015). 

 

4.6. PARTICIPAÇÃO DO PAI NO PROCESSO DE AMAMENTAÇÃO 

 

 Esta categoria apresenta talvez o dado mais inesperado deste estudo, porém um dado 

que é de extrema importância para que os profissionais de saúde se apóiem para que haja de 

fato o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida do bebê. A participação do 

cônjuge no processo de amamentação foi referida em vários estudos como parte crucial para o 

aleitamento exclusivo até os seis meses de vida. Estes podem ajudar de varias formas, desde 

cuidar do filho para que a mãe possa descansar até mesmo realizar a higiene do bebê. O fato da 

presença constante do pai foi referido em diversos estudos e estes mostraram satisfação no 

processo de cuidar do filho.  

 

“[...]participação do pai ou companheiro, referido por quase metade 

das mulheres entrevistadas[...]”T3 

 



 

 

“Os pais demonstram satisfação em prestar cuidados aos filhos, 

principalmente quando percebem que sua companheira e/ou 

profissionais de saúde reconhecem[...]” T2 

 

“Percebe-se o quão o pai e importante no processo da 

amamentação.”T2 

 

“Todas as mães informaram que seus companheiros providenciavam 

sucos, ou outros líquido, e traziam espontaneamente, enquanto elas 

estavam amamentando.”T2 

 

 A presença paterna no aleitamento exclusivo vem se tornando uma ferramenta para o 

não abandono antes dos seis meses de vida. O pai pode entre outra coisa ajudar a cuidar da 

criança e assim aumentar os seus laços afetivos, favorecendo assim o crescimento e o 

desenvolvimento saudável. Além de tudo isso passa segurança e serenidade para a mãe que 

conta com a ajuda do pai nas atividades diária que define o maior tempo para amamentar e 

cuidar das questões da casa (RESENDE, 2014).  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Descrever papel da assistência de Enfermagem e sua importância, a partir do 

conhecimento das mães sobre o aleitamento materno exclusivo nos primeiros seis meses de 

vida foi sem duvidas um grande desafio acadêmico, e esta experiência apoiada ao método 

escolhido o fez ainda mais valioso para a construção do saber.  

O presente estudo não somente atendeu aos objetivos propostos, mas também foi além 

do que se esperava ao final da pesquisa. Os fragmentos encontrados nos diversos textos 

selecionados para este estudo revelaram que as maiorias das mães possuem conhecimento sobre 

o tema abordado e que algumas até referem o aleitamento materno exclusivo com certo grau de 

proximidade do conceito dado pela OMS. 

Porém, apesar desta maioria saber sobre o tema, este estudo revelou que uma minoria 

importante não sabe se quer o tempo em que deve ocorre o aleitamento exclusivo, levantando 

algumas questões inquietantes sobre o seu pré-natal. Estas indagações levam a crer que uma 

assistência adequada não foi realizada durante este período.  

A principal explicação para as informações desencontradas que foram avaliadas nos 

artigos selecionados para este estudo se dá na pesquisa de Babosa et al. (2017) que levantou 

questões sobre o nível de escolaridade e o tempo de aleitamento. Chegando assim a resultados 

bastante valiosos, onde mulheres com maior grau de escolaridade amamentam por um período 



 

 

maior, isso decorrem devido á maior facilidade de acesso as informações e maior facilidade 

para absorvê-las. Já mulheres com baixo grau de instrução são acreditadas por mitos e crenças 

que acabam sendo motivo da interrupção do aleitamento exclusivo. 

Na dimensão sobre a assistência prestada por profissionais de saúde foi possível 

observar que os profissionais têm se empenhado na realização de ações educativas durante o 

período de pré-natal. Nestas ações são realizadas orientações sobre a forma correta e posição 

da amamentação ainda no terceiro trimestre de gestação, também se observa que estes tem 

procurado utilizar meios simples de explicações para um melhor entendimento das puérperas. 

No contexto da percepção das mães sobre o aleitamento materno o profissional mais 

referenciado entre estas é o enfermeiro, este exerce papel de apoio e aplica os ensinamentos 

sobre o direito de amamentar. Além de que, estas ainda referem ser tratadas de forma respeitosa 

durante o processo de aprendizagem e em relação aos seus pensamentos. Em outros trechos de 

estudos sobre a percepção da assistência dos profissionais pelas puérperas, evidencia-se que 

algumas mães somente não desistem do aleitamento exclusivo devido ao apoio recebido da 

equipe de enfermagem, onde estes profissionais as encorajam e minimizam as suas dificuldades 

para amamentar. 

Mesmo sendo unanimidade que os profissionais de enfermagem têm prestado bons 

serviços diante das puérperas para o aleitamento exclusivo, vale ressaltar que em momentos 

distintos da avaliação dos artigos foi encontrado relato de puérperas que não receberam 

orientações ou estes foram realizados de forma errônea. Este fato revelador nos leva a crer que 

ainda existem profissionais que atuam em áreas de conhecimento especifico sem que estes 

estejam preparados para tal. É por meio deste tipo de assistência que o Ministério da Saúde tem 

procurado soluções para sanar ou ao menos minimizar seus impactos, com isso a partir do ano 

de 2013 passou a vigora o programa denominado Estratégia Nacional para Promoção do 

Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de Saúde 

(SUS), que objetiva a qualificação das ações de promoção ao aleitamento materno de crianças 

menores de dois anos. 

Sobre as vantagens do aleitamento materno as mães demonstram satisfação em 

amamentar e percebeu-se que estas possuem conhecimento a cerca do assunto explanando que 

é o principal meio para o crescimento e desenvolvimento de seus filhos. Além disso, em 

fragmentos bem elaborados foi verificado que estas vêem o leite como a forma mais eficaz de 

prevenção de doenças. Outro fator que favorece o aleitamento e é tido como uma das principais 

vantagens e que ainda é um dos mais citados pelas mães é a questão de vinculo afetivo entre 

mães e filho que é gerado durante as mamadas.  



 

 

Nem somente de facilidades e vantagens o aleitamento é visto pelas mães, uma minoria 

ainda nos dias atuais persistem em acreditar em mitos e crenças advindas de culturas ao longo 

dos anos. Estes mitos e crenças acabam elencando juntamente com outros problemas uma 

dificuldade em manter os seis meses de amamentação exclusiva. Outros problemas que 

dificultam o aleitamento são aqueles relacionados às lesões mamilares decorrentes de mau 

posicionamento e pega do bebê durante a amamentação. 

Assim como o filosofo de Shaw (2002, p. 28) revela em suas palavras que “a ciência 

nunca resolve um problema sem criar pelo menos outros dez”, este estudo deixa questões sem 

resolução e que em nosso entendimento deveriam ser estudadas para que pudessem ser sanadas 

as suas problemáticas, se possível sob a abordagem qualitativa para o melhor entendimento das 

mesmas, tais questões são: De que forma as puérperas vivenciam as dificuldades do aleitamento 

materno exclusivo? Qual a influencia dos mitos e crenças na pratica do aleitamento materno 

exclusivo? Os enfermeiros envolvidos no pré-natal estão preparados para orientar as futuras 

mães ao aleitamento materno exclusivo? 

Este estudo além de descrever o conhecimento das puérperas sobre o aleitamento 

materno exclusivo e a assistência de enfermagem, possibilitou a descrição das dificuldades 

vivenciadas por estas puérperas durante o processo de amamentação e ainda a participação 

paterna que maximiza o tempo de aleitamento exclusivo.  

E por fim, este estudo deixa um desafio ainda maior aos profissionais da saúde, que 

além de conhecimento cientifico do desempenho de atividades e ações técnicas, que se 

proponham a caminhar junto se sentindo e se colocando no lugar do outro, para que de fato 

possamos alcançar resultados dessa prática humana, denominada acolhimento.  
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