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RESUMO 

 

Objetivos: Abordar os benefícios e as dificuldades do aleitamento materno tanto para a mãe 

quanto para o bebê, bem como o processo fisiológico da lactação e os obstáculos vividos na 

maternidade quanto à falta de informação da equipe de saúde sobre a amamentação. Métodos: 

Revisão integrativa exploratório da literatura, buscando estudos nas bases de dados PubMed, 

SciELO (Scientific Electronic Library Online) e na Science Direct, usando os descritores 

Aleitamento materno, Lactação e Nutrição do lactente entre os anos de 2001 e 2019, nos 

idiomas inglês e português. Resultados: 30 estudos lidos na íntegra e 22 foram selecionados 

segundo os critérios de inclusão e exclusão para a elaboração do trabalho, destes, 50% 

abordavam causas do desmame precoce, sendo eles: 18,18% relacionados à falta de apoio 

familiar, 36,36% designados à falta de informação pela equipe de saúde, 27,27% destinados às 

dificuldades sofridas pelas mães e pelos bebês e, por fim, 18,18% pela falta de apoio social/tabu. 

Conclusão: Em resumo, observamos muitos benefícios relacionados a amamentação, tanto 

para o lactente (redução da mortalidade infantil, aumento do QI, diminuição de infecções), 

quanto para a mãe (diminuição de hemorragias, câncer de mama e ovário, e doenças 

cardiovasculares). Também conseguimos abordar muitas dificuldades vivenciadas pela mãe, no 

momento de amamentar, para o lactente, no momento da pega e para a equipe de saúde, na 

maternidade, na hora de fornecer informações a fim de ajudar e incentivar esse ato. 

 

Palavras-chave: Aleitamento materno. Lactação. Nutrição do lactente. 

 

 

BENEFITS AND DIFFICULTIES OF BREASTFEEDING: A BIBLIOGRAPHIC 

REVIEW 

 

ABSTRACT 

 

Objectives: Approach the benefits and difficulties of breastfeeding for both mother and baby, as 

well as the physiological process of lactation and the obstacles experienced in maternity regarding 

the lack of information from the health team about breastfeeding. Methods: Exploratory 

integrative literature review, searching studies in the PubMed, Scientific Electronic Library Online 

(SciELO) and Science Direct databases, using the keywords Breastfeeding, Lactation and Infant 

nutrition, between the years 2001 and 2019, in English and Portuguese languages. Results: The 

30 studies were read in their entirety and 22 were selected according to the inclusion and exclusion 

criteria for the elaboration of the study. Of these, 50% addressed causes of early weaning; 18.18% 

related to lack of family support; 36.36% were attributed to the lack of information by the health 



professionals; 27.27% to the difficulties suffered by mothers and babies and, finally, 18.18% due 

to the lack of social support / taboo. Conclusion: In summary, we have seen many benefits related 

to breastfeeding, both for the infant (reduced infant mortality, increased IQ, decreased infections), 

and for the mother (decreased bleeding, breast and ovarian cancer, and cardiovascular disease). 

We also manage to address many difficulties experienced by the mother when breastfeeding, by 

the infant, at the moment of breastfeed and by the health team, in maternity, when asked to provide 

information about. 

 

Keywords: Breast feeding. Lactation. Infant nutrition.  

 

 



 
 

1 INTRODUÇÃO  

 

Fisiologicamente, o organismo materno sofre várias modificações no momento da 

gestação, e, uma destas é a lactogênese, processo iniciado entre a 10ª e a 22ª semana 

caracterizado pela produção de leite pela glândula mamária, através da atuação de hormônios 

exclusivos desse período (NEVILLE, 2001). Após o parto ocorre a expulsão da placenta 

seguida de queda drástica dos níveis de progesterona e consequente elevação dos níveis séricos 

de prolactina (GIUGLIANI, 2004). Entre 24 a 48 horas a mama se torna intumescida por causa 

da migração de água atraída pela força hiperosmolar da lactose, com consequente dilatação dos 

alvéolos e ductos (JALDIN; SANTANA, 2006). Este momento é caracterizado pela secreção 

mais volumosa de leite, a partir de então, a regulação da secreção de leite passa a ser realizada 

no próprio local da produção, ou seja, o controle, até então endócrino, passa a ser autócrino 

(JALDIN; SANTANA, 2006). Nesta fase, chamada galactopoiese, o volume de leite secretado 

é determinado pelo estímulo produzido pelo esvaziamento das mamas (GIUGLIANI, 2004). 

O leite humano é, comprovadamente, o primeiro alimento saudável da criança. 

Entretanto, a Amamentação Exclusiva (AE) é, muitas vezes, interrompida antes dos 120 dias, 

e poucas crianças chegam aos 180 dias sendo amamentadas (BARROS et al., 2010). Dentre os 

motivos para a introdução de outros alimentos destacam-se crenças e ideias sobre a alimentação, 

inexperiência, falta de apoio à mulher que amamenta (principalmente em áreas urbanas), 

pressões da vida atual (como trabalho remunerado), modismos e acesso facilitado aos 

substitutos do leite (OLAYEMI et al., 2007).  

A decisão, efetivação e manutenção da amamentação resultam de uma complexa 

interação entre múltiplos determinantes, como atitudes maternas, aspectos biológicos, condição 

do mamilo, técnica de sucção, apoio social no local de trabalho e creches, vínculo mãe-bebê e, 

destacadamente, influência categórica do apoio familiar (INGRAM; JOHNSON, 2004). O 

núcleo familiar exerce funções sociais sustentadas por relações de intimidade, afeto e, 

especialmente, apoio solidário. Sabe-se que a prática da amamentação é influenciada por 

sentimentos do pai, avó ou outros familiares, conselhos ou opiniões de amigos, encorajamento 

da família, principalmente do pai, participação do pai no pré-natal e pela ajuda paterna, 

especialmente no retorno da mulher ao trabalho (WAMBACH; COHEN, 2009).  

Deste modo, torna-se importante, compreender todos os fatores que, eventualmente, 

possam interferir negativamente nesta prática e contribuir para o desmame precoce. Dentre os 

vários fatores que se relacionam negativamente com o aleitamento materno, encontra-se o uso 

de medicamentos pela lactante, os quais podem ser incompatíveis ou interferir na alimentação 
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do bebê, reduzindo a produção de leite ou, pior, levando ao desmame. Nesse contexto, o 

presente trabalho teve como objetivo identificar os complexos eventos que envolvem o processo 

da amamentação e a rede de apoio para a lactante e sua família relacionadas à manutenção da 

amamentação.  

 

 

2 DESENVOLVIMENTO  

 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa exploratório da literatura, elaborado para 

avaliar os benefícios e as dificuldades encontradas pelas lactantes e os lactentes durante o 

aleitamento materno e as causas do desmame precoce. 

Foram analisados estudos de revisões sistematizadas da literatura e estudos 

randomizados referentes ao tema Aleitamento Materno. As bases de dados eletrônicas 

utilizadas foram PubMed, Scientific Eletronic Library Online (SCIELO) e a Biblioteca Virtual 

de Saúde (BVS), tendo como relevância os estudos publicados entre 2001 e 2019.  

Os descritores utilizados para as buscas de dados foram: aleitamento materno, 

breastfeeding, lactação, lactation, nutrição do lactente e infant nutrition. A pesquisa da 

literatura foi realizada de março de 2019 a agosto de 2019. A busca/seleção dos artigos, análise 

e extração dos dados foram realizadas por dois pesquisadores que trabalharam de forma 

independente. 

A partir da busca das informações, foram identificados 30 estudos dentro das bases de 

dados selecionadas. Tais estudos seguiram por uma triagem através de critérios de inclusão e 

exclusão. Os critérios de inclusão foram: (1) estudos publicados e disponibilizados na integra; 

(2) estudos disponíveis nas bases de dados selecionadas; (3) publicados em inglês e português; 

e (4) estudos entre os anos 2001 e 2019. Já os critérios de exclusão foram: (1) artigos publicados 

fora do período de 2001 a 2019; (2) os não publicados na integra; (3) pelo título; (4) pela leitura 

do resumo; e (5) pela leitura do texto na íntegra.  

Ao final do processo, foram selecionados 22 estudos considerados de boa qualidade 

metodológica que serviram de escopo para a metanálise referente ao processo da lactação, 

benefícios e dificuldades do aleitamento materno. Os dados dos 10 estudos mais relevantes 

foram expostos em uma tabela com as informações: autor do estudo; título do estudo; ano de 

publicação e metodologia (Tabela 1). 
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3 APRESENTAÇÃO DOS DADOS (RESULTADOS) 

 

Os resultados foram apresentados e discutidos com base na metodologia adotada, a 

partir dos artigos publicados nos idiomas pré-definidos, nos anos pré determinados, assim como 

os assuntos mais questionados e analisados nos últimos anos.  A seguir, foi feita uma análise 

dos principais dados obtidos referentes às causas do desmame precoce. Sendo assim, foram 

consideradas as metanálises com as características mais semelhantes aos objetivos do presente 

estudo, bem como os estudos que abordaram sobre o processo fisiológico da lactação e a falta 

de informação sobre a amamentação fornecida às mães na maternidade pela equipe de saúde. 

Dos 22 estudos selecionados, de acordo com os critérios de inclusão e exclusão, 11 deles 

(50%) abordaram as causas do desmame precoce. São elas a falta de apoio familiar, a falta de 

informação pela equipe de saúde, as dificuldades sentidas pelas mães e pelos recém-nascidos e 

a falta de apoio social. Dentre esses, algumas das causas são abordadas concomitantemente, 

sendo escolhidos para a elaboração dos resultados, aqueles que mais expõem sobre uma 

determinada causa (Quadro 1). Sendo assim, 18,18% dos estudos referem à falta de apoio 

familiar, 36,36% são designados à falta de informação pela equipe de saúde, 27,27% são 

destinados às dificuldades sofridas pelas mães e pelos bebês e, por fim, 18,18% pela falta de 

apoio social/tabu (Gráfico 1). 

 

3.1 ELEMENTOS DE APOIO PARA ANÁLISE DOS RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Gráfico 1 – Porcentagem dos estudos relacionados com as causas do desmame precoce. 
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Fonte: Gráfico autoral. 

 

Tabela 1 – Descrição dos estudos mais relevantes para a elaboração do artigo.  

 

AUTOR DO ESTUDO 

 

TÍTULO DO ESTUDO 

 

ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

 

METODOLOGIA  

 

BARROS, R.P. et al. 

 

Determinantes do 

desenvolvimento na primeira 

infância no Brasil 

 

 

2010 

 

Descritiva  

 

WAMBACH, K.A.  COHEN, 

S.M.  

 

Breastfeeding experences of 

urban adolescent mothers 

 

2009 

 

Estudo descritivo 

qualitativo  

 

ROBERTS, T.J; CARNAHAN, 

E.; GAKIDOU, E. 

 

Can breastfeeding promote 

child health equity? A 

comprehensive analysis of 

breastfeeding patterns across 

the developing world and what 

we can learn from them. 

 

2013 

 

Metanálise  

 

VICTORA, C.G.  

 

Association between 

breastfeeding and intelligence, 

educational attainment, and 

income at 30 years of age: a 

prospective birth cohort study 

from Brazil  

 

2015 

 

Estudo de Coorte 

 

VICTORA, C.G. et al. 

 

Breastfeeding in the 21st 

century: epidemiology, 

mechanisms, and lifelong 

effect.  

 

2016 

 

Metanálise  
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PINHEIRO, T.K.S.  

 

Carla. Direito à amamentação 

em público: do costume à 

regulamentação legal. 

 

          2016 

 

Metanálise  

 

SILVA, C. M. et al.  

 

Educational practices in 

accordance with the “Ten steps 

to successful breastfeeding” in 

a Human Milk Bank 

 

2017 

 

Estudo retrospectivo 

 

ALMEIDA, J. M. de et al.  

 

Apoio ao aleitamento materno 

pelos profissionais de saúde: 

revisão integrativa da literatura. 

 

2015 

 

Revisão de literatura/ 

Análise descritiva 

 

ARAGAKI, I.M.M.; SILVA, I.  

 

 Percepção de nutrizes acerca 

de sua qualidade de vida.  

 

            2010 

 

Pesquisa exploratória 

qualitativa  

 

OLIVEIRA, C.S.; IOCCA, 

F.A.; CARRIJO, MONA, 

L.R.;   GARCIA, R.A.T.M.  

 

Amamentação e as 

intercorrências que contribuem 

para o desmame precoce.  

 

2015 

 

Descritiva 

exploratória com 

abordagem 

qualitativa. 

Fonte: Tabela autoral. 

 

 

 

 

Quadro 1 – Estudos relacionados com as causas do desmame precoce. 

AUTORES CAUSAS DO DESMAME PRECOCE 

ARAGAKI, I.M.M.; SILVA, I. Falta de apoio familiar. 

INGRAM, J., JOHNSON, D. Falta de apoio familiar. 

ALMEIDA, J. M. de et al 
Falta de informação sobre a amamentação pela equipe de 

saúde. 

OLIVEIRA, C.S.; IOCCA, 

F.A.; CARRIJO, MONA, 

L.R.;   GARCIA, R.A.T.M. 

Falta de informação sobre a amamentação pela equipe de 

saúde. 

http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=OLIVEIRA,+CAROLINA+SAMPAIO+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=IOCCA,+FATIMA+APARECIDA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=IOCCA,+FATIMA+APARECIDA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CARRIJO,+MONA+LISA+REZENDE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CARRIJO,+MONA+LISA+REZENDE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GARCIA,+RODRINE+DE+ALMEIDA+TEIXEIRA+MATTOS
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=OLIVEIRA,+CAROLINA+SAMPAIO+DE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=IOCCA,+FATIMA+APARECIDA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=IOCCA,+FATIMA+APARECIDA
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CARRIJO,+MONA+LISA+REZENDE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=CARRIJO,+MONA+LISA+REZENDE
http://www.scielo.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/?IsisScript=iah/iah.xis&base=article%5Edlibrary&format=iso.pft&lang=i&nextAction=lnk&indexSearch=AU&exprSearch=GARCIA,+RODRINE+DE+ALMEIDA+TEIXEIRA+MATTOS
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SILVA, C. M. et al. 
Falta de informação sobre a amamentação pela equipe de 

saúde. 

BRASIL, 2017 
Falta de informação sobre a amamentação pela equipe de 

saúde. 

BRASIL, 2009 
Dificuldades vivenciadas pelas mães e pelos bebês no 

momento de amamentar. 

BRASIL, 2015 
Dificuldades vivenciadas pelas mães e pelos bebês no 

momento de amamentar. 

WAMBACH, K.A., COHEN, 

S.M. 

Dificuldades vivenciadas pelas mães e pelos bebês no 

momento de amamentar. 

PINHEIRO, T.K.S. ; OSMO, 

C. 
Falta de apoio social/tabu social. 

OLAYEMI, O., AIMAKHU, 

C.O., BELLO, F.A., 

MOTAYO, V.O., 

OGUNLEYE, A.A., 

Falta de apoio social/tabu social. 

Fonte: Autoria própria. 

 

Uma criança necessita de alimentos com elevados níveis nutricionais para seu 

desenvolvimento e crescimento nos primeiros anos de vida. Desta forma, o Aleitamento 

Materno Exclusivo (AME) torna-se de extrema importância no aporte nutricional favorecendo 

o crescimento e desenvolvimento saudável da criança (LIMA et al., 2014).  

A prática do aleitamento materno, principalmente, se desenvolvida como maneira 

exclusiva de alimentar o lactente, deve ser estendida até o sexto mês de vida e, a partir de 

então, continuada até os dois anos de idade, só assim, será complementada com outros 

alimentos. ROBERTS et al. (2013) propuseram que a ampliação do AME, em um nível, quase 

que universal, poderia prevenir 823.000 mortes a cada ano, em crianças de 5 anos e 20.000 

mortes por câncer de mama.  

A OMS, Ministério da Saúde (MS) e Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) 

recomendam aleitamento materno exclusivo por seis meses e complementado até os dois anos 

ou mais (BRASIL, 2009). A Academia Americana de Pediatria (2012) reafirma a 

recomendação da OMS e ainda expõe que a continuação do aleitamento materno se estenderá, 

durante um ano ou mais, conforme o desejo da mãe e da criança. 
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Segundo OMS, a amamentação reduz a taxa de mortalidade na infância, protege contra 

diarreias, infecções respiratórias, alergia e, inclusive, hipertensão arterial, hipercolesterolemia, 

diabetes e obesidade. Além disso, promove o crescimento, o desenvolvimento cognitivo, o 

desenvolvimento da cavidade bucal e o fortalecimento dos laços afetivos pais e bebê (BRASIL, 

2009). Estudos norte-americanos, publicados na Academia Americana de Pediatria, mais 

detalhados, apontam ainda que, a curto prazo, as crianças amamentadas tem como benefícios 

a prevenção de otites medias, infecções de vias aéreas superiores e inferiores, bronquiolite, 

gastroenterites e morte súbita. A longo prazo, os efeitos benéficos são em relação a asma, asma 

atópica, dermatite atópica, doença celíaca, diabetes tipo 1, doença inflamatória intestinal, 

leucemia linfoide aguda (BRASIL, 2009) 

Ainda dentre às consequências de longo prazo da amamentação, evidências, 

principalmente de países de alta renda, sugerem que a amamentação está positivamente 

associada ao desempenho em testes de inteligência (VICTORA, C.G., et al. 2015). Revisão 

sistemática de 17 estudos apontou que o aleitamento materno melhora o QI (Quociente 

Intelectual), independente do QI materno e de outras variáveis de confundimento e que as 

crianças amamentadas apresentaram aumento de 3,5 pontos no QI em relação as não 

amamentadas (VICTORA, C.G., et al. 2015). No Brasil, na cidade de Pelotas, foi realizado um 

estudo de coorte, que acompanhou bebês recém-nascidos, por 30 anos, analisando os 

benefícios do aleitamento materno o qual comprovou dados sobre o aumento do QI 

(VICTORA, C.G., et al. 2015). 

Para a lactante, a amamentação é acompanhada de benefícios desde o pós-parto 

imediato pois promove a contração uterina e reduz risco hemorragia. Em médio e longo prazo, 

há diminuição do risco de câncer de ovário, doença cardiovascular, dislipidemia, hipertensão 

arterial sistêmica, diabetes mellitus tipo 2, reduz o ganho de peso e ainda previne câncer de 

mama. (BRASIL, 2009). 

Apesar dos benefícios citados, os números da prática do AME, entre os períodos de 

1993 a 2013, em países de baixa, média e alta renda foram de 24,9% para 35,7%, apenas. 

Constatou-se também que, em países de baixa renda, mulheres mais pobres tendem a 

amamentar por mais tempo do que as mais ricas, e, em países de alta renda, ocorre o inverso 

(VICTORIA et al., 2016). Os dados no Brasil, de acordo com a UNICEF (2019) e a OMS, 

indicam que, apenas 38,6% das crianças são alimentadas exclusivamente com o leite materno 

no primeiro semestre de vida. 

Contudo, apesar dos muitos benefícios do aleitamento materno, existem muitas 

dificuldades encontradas pelas mães. Uma delas é o posicionamento e pega adequados, uma 
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vez que, o bebê precisa estar com a boca bem aberta, o lábio inferior virado para fora, deixando 

mais aréola visível acima da boca do bebê do que embaixo e com o queixo tocando a mama 

(BRASIL, 2015). Há alguns sinais indicativos de técnica inadequada de amamentação, como 

bochechas do bebê encovadas a cada sucção, ruídos da língua, mama aparentando estar esticada 

ou deformada durante a mamada, mamilos com estrias vermelhas ou áreas 

esbranquiçadas/achatadas quando o bebê solta a mama e, principalmente, a dor na amamentação 

(BRASIL, 2009) 

Encontra-se também, entre as grandes barreiras na amamentação, as dores 

frequentemente relatadas pela mãe que deseja amamentar. Essa pode ser consequência de vários 

fatores além da pega incorreta, é relatada, também a fissura de mamilo, mamilos planos ou 

invertidos, ingurgitamento mamário, mastite e candidíase mamária. O bebê, no entanto, pode 

encontrar dificuldades que levam a rejeição ao peito, como obstrução nasal, monilíase oral, 

dente nascendo, pega incorreta, costume com “outros bicos”, cremes na mama, perfumes na 

axila, fuga à asfixia, excesso de leite, falta de fome, excesso de fome e tensão do bebê (BRASIL, 

2009).   

O tabu social é outro fator que contribui para os baixos índices da amamentação. Este é 

imposto pela sociedade quando avista uma mulher amamentando, com o seio a mostra, em 

algum meio social. Foi necessária, então, a criação de uma lei (Lei 16.047/15-SP, arts. 1º e 2º) 

que assegura o direito ao aleitamento materno em locais públicos, de uso coletivo ou privado, 

sem alguém ter que coibir tal ato e pedir para a lactante se deslocar a uma área isolada 

(PINHEIRO; OSMO, 2016). 

Diante de todos pontos observados sobre a AM, analisando seus benefícios e suas 

dificuldades, tanto para a mãe, quanto para o bebê, o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), juntamente com a OMS, criou a Iniciativa do Hospital Amigo da Criança (IHAC), 

em 1991, elaborando os “Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno” (BRASIL, 

2017). O seu objetivo é reafirmar a importância da AME até os 6 meses de idade e continuar a 

amamentação com a inclusão de alimentos complementares por dois anos ou mais.  

Segundo SILVA et al. (2017), os dez passos são importantes, não apenas para instruir 

as mães sobre a posição correta do bebê em relação ao seio materno, mas também em capacitar 

os profissionais da área da saúde, a fim de acolher essas mães que passam por dificuldades na 

hora de amamentar, além de transmitir informações corretas para sanar suas dúvidas. 

No entanto, apesar de as taxas da amamentação terem aumentado após a política dos 

Dez Passos, há muita falha no que diz respeito ao passo: “Capacitar toda a equipe de cuidados 

de saúde nas práticas necessárias para implementar esta política.”. O estudo de ALMEIDA et 
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al. (2015), mostra que muitas mães procuram os profissionais da área da saúde a fim de resolver 

seus problemas com a amamentação, mas eles impõem muitas regras e normas que estão fora 

do alcance delas, gerando ainda mais medo e insegurança.  

De acordo com a OMS, a avaliação do Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento 

Materno mostrou que 58,8% das puérperas não receberam nenhuma informação quanto à 

amamentação na maternidade, contribuindo para a redução da taxa de lactentes em AME. 

Reafirmando mais uma vez a importância da equipe de enfermagem na esfera da amamentação 

e cuidado com as puérperas.  

ARAGAKI E SILVA (2010), demonstram que a mulher precisa estar se sentindo 

apoiada pelos familiares, pela comunidade e pela equipe da saúde, e que, para isso, a 

enfermagem tem um papel crucial. No entanto, relatam que essa assistência se encontra 

deficitária e tímida, contribuindo para que o AM seja, também, prejudicado.  

Segundo OLIVEIRA, et al (2015), é necessário que os profissionais se qualifiquem no 

âmbito de darem informações corretas às puérperas, mas que, também, busquem novos valores 

culturais que defendam o ato de amamentar, visto que, muitos culpam as mães quando os 

resultados não são obtidos positivamente durante esse processo. Expõe também, que a equipe 

de enfermagem deve reconhecer cada mulher como um caso singular, sua história pregressa, 

seus medos e receios, para que eles ultrapassem os limites da tecnicidade na hora de oferecer 

ajuda e passem a ser mais humanos nesse quesito. 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

Foi possível concluir que a amamentação é de extrema importância tanto para a mãe, 

quanto para o bebê, sendo possível observar os benefícios e algumas dificuldades vividas pelas 

lactantes. Dos benefícios surtidos pelas mães, podemos apontar a diminuição do risco de 

hemorragia, de câncer de ovário e de mama, de dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica, 

doença cardiovascular, entre outras. E em relação ao bebê, identificamos pontos positivos 

também, como aumento do QI, notado a longo prazo, diminuição da taxa de mortalidade, 

proteção contra diarreias, infecções respiratórias, alergias, além de promover o crescimento e 

desenvolvimento cognitivo. 



14 

 

No entanto, algumas dificuldades foram constatadas no ato de amamentar. Além da dor 

e das fissuras mamárias, a principal dificuldade é a falta de instrução da equipe de saúde no 

momento da maternidade, a qual, ao invés de ajudar com dicas simples e efetivas, impõem 

regras e normas que estão fora do alcance das lactantes. Isso as deixa com mais medo e 

inseguras durante o ciclo de amamentar. 

Diante disso, é de grande importância que os profissionais da área da saúde, 

responsáveis por fornecer as informações às puérperas, estejam sempre se atualizando sobre o 

assunto e que desenvolvam mais empatia para com essas lactantes. Assim, essas mulheres 

desenvolverão maior empoderamento no ato da amamentação, deixando de se sentirem 

inferiores na detenção do conhecimento.  

Reforçamos, devido a isso, a relevância de serem publicados mais artigos sobre o tema 

amamentação, para que assim, os profissionais de saúde que atuam nas maternidades saibam 

das dificuldades sentidas pelas mães e que, assim, possam ajuda-las ainda mais. Além de 

servirem, também, para as mães de primeira viagem lerem um pouco sobre a experiência de 

outras lactantes no ciclo da amamentação, e perceberem que não estão sozinhas quando 

encontram obstáculos nesse momento. 
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