
 

 

UNIVERSIDADE CESUMAR 

CENTRO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E DA SAÚDE 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM ENFERMAGEM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPREENSÃO DO APOIO FAMILIAR FRENTE AO ALEITAMENTO 

MATERNO 

 

 

 

                                              PATRÍCIA FERREIRA MOSTACHIO 

SKARLATT SAMARA MAXIMO 

 

 

 

 

 

MARINGÁ/PR 

2020



 

Patrícia Ferreira Mostachio 

Skarlatt Samara Maximo 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPREENSÃO DO APOIO FAMILIAR FRENTE AO ALEITAMENTO 

MATERNO 

 

Artigo apresentado ao curso de 
graduação em enfermagem da 
Universidade Cesumar como requisito 
para a obtenção do título de Bacharel  
em Enfermagem, sob a orientação da 
Prof.ª. Msr. Patricia Charlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARINGÁ/PR 

2020



 

 

COMPREENSÃO DO APOIO FAMILIAR FRENTE AO ALEITAMENTO 

MATERNO 

   

 

Patricia Ferreira Mostachio 

Skarlatt Samara Maximo 

 

RESUMO 

 

Fala-se muito na importância do aleitamento materno, porém pouco se discute 
quais são as dificuldades enfrentadas pelas puérperas que podem levar à adesão 
ou desistência do ato de amamentar. Objetivo: Compreender as potencialidades 

e fragilidades do processo de aleitamento sob a perspectiva materna. Identificar a 
existência do apoio familiar e dos profissionais de enfermagem no aleitamento 
materno e, ainda, analisar o tempo de aleitamento com relação ao recomendado 
pelo Ministério da Saúde. Metodologia: Foram analisados os relatos de oito 

puérperas acompanhadas durante o período do pré-natal por duas Unidades 
Básicas de Saúde com padrão ouro no Município de Maringá, no Estado do 
Paraná. Resultados: Muitas são as dificuldades encontradas no processo de 
amamentação e poucos são os facilitadores desse processo. Conclusão: Com 

este estudo foi possível identificar os principais fatores, sejam eles dificultadores 
ou facilitadores, apontados pelas mães, que interferem na manutenção da 
amamentação durante o período estipulado/determinado pelo Ministério da Saúde 
(MS). 

 

Palavras-chave: Aleitamento materno, apoio social, enfermagem em saúde 

pública, família e políticas públicas. 

 

ABSTRACT 
 
Much is said about the importance of breastfeeding, but little is discussed about 
the difficulties faced by the puerperal women that can lead to adherence or 
withdrawal to the act of breastfeeding. Objective: To understand the potentials and 
weaknesses of the breastfeeding process from the maternal perspective. Identify 
the existence of family support and nursing professionals in breastfeeding and also, 
analyze the breastfeeding time in relation to that recommended by the Ministry of 
Health. Methodology: The reports of eight postpartum women followed up during 
the prenatal period by two Basic Health Units with a gold standard in the city of 
Maringá in the state of Paraná were analyzed. Results: There are many difficulties 
encountered in the breastfeeding process and few are the facilitators of this 
process. Conclusion: With this study it was possible to identify the main factors, 
whether they are hindering or facilitating, pointed out by the mothers, which 
interfere in the maintenance of breastfeeding during the period stipulated / 
determined by the Ministry of Health (MS). 
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INTRODUÇÃO 

 

A amamentação é um assunto recorrente nos fóruns internacionais de 

saúde, sendo amplamente comentado e debatido. Contudo, ainda há pouca 

discussão na literatura nacional e internacional em relação às dificuldades 

enfrentadas pelas lactantes na iniciação da amamentação que possam 

desencadear no desmame precoce e na interrupção do aleitamento materno1. 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) e a Organização Mundial 

da Saúde (OMS) preconizam que o recém-nascido (RN) deva receber o 

aleitamento materno exclusivo durante os seis primeiros meses de vida, iniciando 

logo nos primeiros sessenta minutos de vida2. Uma vez que esse ato contribui para 

melhora na condição de saúde da criança, fortalecendo o sistema imunológico, 

diminuindo a ocorrência de infecções oportunistas e reduzindo o índice de 

obesidade, contribuindo, portanto, para um desenvolvimento infantil saudável3. 

Ademais, o aleitamento materno também proporciona a criação de um laço 

afetivo entre mãe e filho, se tornando benéfico e prazeroso para ambas as partes. 

Há estudos que apontam que a amamentação diminui o risco do surgimento de 

novas gestações nos seis primeiros meses pós-parto e, também, que pode servir 

como um fator de proteção contra o desenvolvimento de câncer de ovário, câncer 

de mama e diabetes do tipo II4. 

Um dos principais desafios da mulher após o nascimento é a superação do 

medo do início da amamentação. De fato, existem algumas dificuldades que 

podem ocorrer, principalmente, durante os primeiros dias de aleitamento, como 

fissuras mamilares, ingurgitamento, mastalgia, mastite, bicos invertidos, freio 

lingual curto do bebê, pega inadequada, entre outras que geram desconforto para 

a puérpera. Porém, muitas dessas dificuldades são reforçadas por diversas 

crenças e mitos e pela carência de informações e conhecimentos que poderiam 

facilitar esse processo5. 

Por causa destas situações dolorosas, a amamentação exclusiva nos 

primeiros seis meses, e como complemento até os dois anos, se configura como 

uma barreira para muitas puérperas. Sendo assim, o profissional de saúde 
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necessita identificar esses problemas durante a realização do pré-natal com o 

objetivo de desmistificar as crenças e mitos sobre a amamentação e orientar 

quanto aos cuidados necessários para facilitar e incentivar esse processo, 

garantindo a efetividade do aleitamento materno5. 

A enfermagem tem um papel fundamental tanto no acompanhamento do 

pré-natal, quanto no período pós-parto, a fim de tornar esse processo efetivo. O 

profissional de enfermagem deve atentar não somente para as necessidades 

físicas, mas também as necessidades psicossociais da puérpera, proporcionando, 

assim, um cuidado humanizado e integral6. 

Mas, além da enfermagem e dos demais profissionais da saúde, é crucial 

que a mãe receba o apoio familiar durante o processo da amamentação, a fim de 

que se sinta apoiada e incentivada quanto às suas escolhas e que receba atenção, 

cuidados e amparo conforme as suas necessidades. Vale ressaltar que a família 

tem um papel importante no processo da amamentação, nesse sentido, é 

indispensável que a mesmo seja integrada nas atividades de pré-natal e pós-natal 

realizadas pela equipe de saúde, possibilitando a oferta de apoio emocional e 

efetivo, de tal forma, que esta mãe tenha apoio e preparo psicológico para 

enfrentar os diversos obstáculos do processo de amamentação materna 

exclusiva7. 

Esta pesquisa tem, portanto, como objetivo, compreender as 

potencialidades e fragilidades do processo de aleitamento sob a perspectiva 

materna. Justifica-se esta pesquisa com base na alta incidência de desmame 

precoce do aleitamento materno devido à falta de conhecimento das puérperas e 

ao apoio familiar incipiente8. 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 
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Trata-se de um estudo descritivo de caráter qualitativo que obteve como 

público-alvo mulheres no período puerperal que foram abordadas por meio de 

pesquisa do tipo exploratória. A pesquisa foi desenvolvida no período de abril a 

maio do ano de 2020, por meio de entrevista semiestruturada com oito puérperas 

acompanhadas durante o período do pré-natal por duas Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) com padrão ouro no município de Maringá, no Estado do Paraná. 

Os critérios de inclusão selecionados foram: aceitar participar da pesquisa 

e assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Quanto aos 

critérios de exclusão, foram selecionados: mulheres portadoras de doenças 

irremissíveis (HIV, Hepatite A, B e C) e as que fazem uso de medicações que 

impedem o ato de amamentar. 

Foi aplicado um questionário, com objetivo de caracterizar os aspectos 

sociodemográficos da população em estudo e identificar as experiências 

vivenciadas nos primeiros trinta dias de amamentação; os problemas relacionados 

a esse período; quais os fatores que facilitaram a adesão à amamentação e quais 

fatores influenciaram a não amamentação; identificar se houve apoio familiar; e 

identificar se houve apoio e orientação adequada dos profissionais de saúde. 

Quanto à análise de dados, foi utilizada a análise de conteúdo conforme o 

referencial metodológico de Bardin, que consiste em um conjunto de técnicas e 

análises que visam obter, por meio de procedimentos sistemáticos e objetivos, a 

descrição do conteúdo das mensagens. Este referencial propõe as seguintes 

fases: pré-análise; exploração do material; tratamento dos dados com a 

organização sistemática dos mesmos em unidades temáticas, a construção de 

inferências e a interpretação das categorias significativas9.  

Esta pesquisa foi desenvolvida em consonância com as diretrizes 

disciplinadas pela Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. A 

solicitação de autorização para realização do estudo foi feita junto à Gerência de 

Planejamento da Secretaria de Saúde e Pesquisa em Projetos Sociais (GPLAN) e 

o projeto foi apreciado pelo Comitê Permanente de Ética em Pesquisa com Seres 

Humanos da instituição de ensino Unicesumar, com o Parecer de número 

3.850.626 e o CAAE número 28983220.8.0000.5539, e pela Gerência de 

Planejamento da Secretaria de Saúde de Maringá/PR (GPLAN) da Prefeitura 

Municipal de Maringá/PR. 
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RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A fim de alcançar os objetivos propostos e compreender quais os fatores 

que contribuem para a crescente tendência para o abandono da amamentação10, 

estabeleceram-se duas categorias no estudo em questão: “principais dificuldades 

enfrentadas no período de amamentação” e “principais fatores que contribuíram 

para o sucesso no processo de amamentação”. 

A pesquisa se constituiu de oito puérperas, com faixa etária mínima de 21 

anos até 35 anos ou mais, sendo cinco que se autodeclararam pardas e três, 

brancas. Em relação ao estado civil, quatro eram casadas, havia duas em união 

estável e duas solteiras. No que se refere à religião: cinco eram católicas e três, 

evangélicas. Sete das entrevistadas residiam na zona urbana da cidade e apenas 

uma residia na zona rural. 

Quanto ao grau de escolaridade, uma possuía ensino fundamental 

incompleto, uma, o ensino fundamental completo, três tinham ensino médio 

incompleto, e havia duas com ensino superior incompleto e apenas uma com 

ensino superior completo. Em relação à renda familiar em salários-mínimos: 

quatro possuíam renda de até um salário-mínimo; duas, de um a dois salários-

mínimos; e duas, de três a quatro salários-mínimos. Quanto ao tipo de profissão, 

a maioria se enquadrava na profissão informal, sendo elas: zeladora, auxiliar 

operacional, auxiliar de lavanderia, técnica de enfermagem, autônoma, gestora 

financeira; e duas estavam desempregadas. 

Relacionado ao número de gestações: uma entrevistada teve apenas uma 

gestação, uma teve duas gestações, duas tiveram três gestações, três tiveram 

quatro gestações e uma teve cinco ou mais gestações. Entre elas, três disseram 

que já haviam tido aborto. E quanto ao tipo de parto do último filho: quatro 

realizaram parto do tipo normal e quatro realizaram parto do tipo cesárea.  

Os questionamentos foram formulados a fim de alcançar o objetivo da 

pesquisa proposta, e os dados obtidos elucidaram o quanto o tema é abrangente 

e o quão apresenta compreensões diferentes e subjetivas entre os sujeitos, 

sendo apresentados conforme as categorias a seguir. 

 

1. Principais dificuldades enfrentadas no período de amamentação 
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O tempo de aleitamento materno variou de dois meses até três anos. Cabe 

ressaltar que, na maioria, as entrevistadas se configuravam como puérperas e 

ainda estavam na fase de amamentação exclusiva, conforme preconizado pelo 

Ministério da Saúde. Apenas uma das entrevistadas relatou que não conseguiu 

amamentar, sendo as causas abordadas adiante.  

 

“Continuo amamentando, pois ele irá completar apenas três meses. O meu segundo 

amamentei até os seis meses” (ASM) 

“Meu filho não mamou no peito” (ACFM) 

 

O aleitamento materno exclusivo é recomendado como prática ideal de 

alimentação nos primeiros seis meses de vida da criança, e contribui 

significativamente no relacionamento afetivo mãe-filho. Além disso, a introdução 

precoce de alimentos complementares, ou seja, antes dos seis meses de vida, 

contribui para o aumento do número de hospitalizações por infecções 

respiratórias, maior risco de desnutrição e maior prevalência de alergias 

alimentares11. 

Entre as principais dificuldades expostas pelas puérperas entrevistadas 

para alcançar sucesso na amamentação estão: a dor no início do processo; as 

fissuras mamilares também nas primeiras semanas de amamentação; possuir 

mamilos retos ou invertidos, não conseguindo formar o “bico”; encontrar uma 

posição adequada para o bebê durante a amamentação; e, por fim, a falta de 

tranquilidade devido à atual situação do país. Apenas duas entrevistadas 

declararam não ter nenhuma dificuldade durante o ato de amamentar. 

 

“Não tive bico, daí meu bebê não mamou, tive dificuldade para tirar e dar para dar 

para ele na mamadeira, daí dei Nan 1. Quando estava no hospital, fornecia através 

do copinho, depois que fomos para casa, daí dei na mamadeira” (ACFM) 

 

“Minha maior dificuldade hoje é colocar meu bebê em uma posição sentada, pois ele 

engasga bastante. Não consigo deixá-lo em uma posição confortável” (ASM) 

 

“A situação atual do país, que mantém os outros filhos o dia todo em casa. Estou 

como professora na metade do dia... Isso atrapalha a tranquilidade da 

amamentação” (FAB) 
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Em um estudo de revisão sistemática da literatura identificou-se que, 

dentre as principais dificuldades que interferem no processo de amamentação e 

acabam ocasionando a interrupção da mesma, estão: posicionamento e pega 

inadequada do bebê, dor na amamentação, fissuras mamilares, ingurgitamento 

mamário, bloqueio nos ductos mamários devido à falta de ordenha ou ordenha 

inadequada, queixa de leite insuficiente ou “leite fraco”, além de problemas 

psicossociais, como ansiedade materna e conflitos na mudança do estilo de vida, 

corroborando com as dificuldades apresentadas pelas entrevistadas12. 

Outro estudo também demonstrou que as dificuldades mais relevantes 

são: ausência de conhecimento das puérperas sobre essa prática; falta de apoio 

familiar; baixa escolaridade; baixa renda; não realização de pré-natal 

adequadamente; gravidez não planejada; estado de saúde materno durante a 

gestação; entre outras que podem levar até mesmo à interrupção da 

amamentação13. 

 

2. Principais fatores que contribuem para o sucesso no processo de 

amamentação 

 

Conseguir amamentar o bebê; ver que o bebê está saudável, ganhando 

peso; a pega adequada; uma alimentação saudável realizada pela puérpera; os 

laços que unem a mãe e o bebê durante o ato de amamentar; o apoio familiar; e 

a situação psicológica da família foram os principais fatores relacionados pelas 

entrevistadas ao sucesso na amamentação. Em contraposição, uma declarou 

que não teve sucesso, pois não conseguiu amamentar, e outra declarou não ter 

nenhum fator que contribuísse para isso. 

 

“Conseguir amamentar e ver que seu bebê está saudável, ganhando peso, é um 

grande sucesso, acredito que para todas as mães que amamentam” (ASM) 

 

“A ajuda de todos da família, a preocupação do esposo. A situação psicológica da 

família” (FAB) 

 

“Não tive sucesso, pois não consegui amamentar” (ACFM) 
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Em abril de 2018, a OMS em parceria com o Fundo Nacional das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) publicaram uma atualização dos dez passos 

para o sucesso no aleitamento materno nas unidades de saúde com serviços 

voltados à maternidade e aos recém-nascidos. Essas estratégias de promoção 

do aleitamento materno iniciaram no Brasil na década de 90 com ações como a 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), que preconiza que os hospitais 

cumpram os “Dez passos para o sucesso da amamentação”, criados com base 

em estudos de revisão sistemática sobre ações desenvolvidas na atenção 

primária à saúde (APS) com orientações às gestantes e às puérperas, além do 

incentivo ao binômio mãe e filho nas unidades hospitalares2. 

Entre os dez passos para uma amamentação bem-sucedida, conforme 

preconizados pela OMS, estão: informar às gestantes e às suas famílias sobre 

as vantagens e o manejo do aleitamento; auxiliar as puérperas a iniciar o 

aleitamento o mais rápido possível após o nascimento, incentivando o contato 

pele a pele; não ofertar nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, 

a menos que haja indicação médica; orientar quanto aos riscos do uso de 

mamadeiras, bicos artificiais ou chupetas para crianças em aleitamento materno; 

e coordenar a alta para que os pais tenham acesso a suporte e cuidados 

contínuos, sempre que necessário14. 

Em relação às pessoas ou meios que auxiliaram ou facilitaram esse 

processo, duas citaram o esposo, uma citou as enfermeiras, uma mencionou uma 

pediatra, uma mencionou a mãe da puérpera e uma citou uma amiga. Cinco das 

entrevistadas relataram que tiveram apoio familiar e três disseram que não 

receberam nenhum tipo de apoio familiar.  

 

“Meu esposo me ajudou muito nesse processo, porque é muito frustrante você ter 

muito leite e não conseguir alimentar seu filho, e muito doloroso, porque as pessoas 

muitas das vezes falam coisas que a gente fica muito culpada por não conseguir. 

Chorei muito no começo por não conseguir, mas hoje sei que não é como muitos 

falam. Optei, sim, pela fórmula, porque era a única maneira de alimentar o meu bebê, 

e não me arrependo, hoje está um bebê lindo de quatro meses, muito forte e 

saudável” (ACFM) 

 

“No início o bico rachado, o que me ajudou foi uma pediatra que aconselhou eu usar 

manteiga de cacau que cicatrizou os peitos” (ATGG) 
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“Mas minha amiga e minha mãe me ajudaram bastante. Mas temos que aguentar a 

dor e não desistir de amamentar. Meus dois filhos mais velhos mamaram no peito 

até um ano e oito meses. E, se Deus quiser, vou amamentar minha menina até essa 

idade também. Ela tem três meses” (DS) 

 

Os profissionais da saúde, principalmente os enfermeiros, possuem papel 

fundamental na promoção e incentivo ao aleitamento materno em todas as fases 

da amamentação, desde a gestação, fornecendo as informações necessárias 

para efetivação deste processo e aumento do tempo do mesmo. Este 

envolvimento deve priorizar informações de modo que as mulheres possam 

assimilar os benefícios do aleitamento materno, ajudando-as a ultrapassar as 

crises e as dificuldades que possam surgir, sobretudo, porque a informação que 

os profissionais de saúde transmitem é fundamental na sua decisão de 

amamentar e sua continuidade12. 

Amamentar, entre tantos aspectos, envolve o apoio de familiares e 

profissionais de saúde, imprescindível para superar as dificuldades vivenciadas 

pelas mulheres e suas famílias15. A influência dos familiares, principalmente dos 

companheiros, no auxílio nos cuidados diários com a criança e o apoio das mães, 

avós, tias, entre outras, que possuem experiências e vivenciaram a 

amamentação, podem ser decisivos na adesão e manutenção desse processo16. 

Ainda como facilitador do processo, foi exposto o bem-estar psicológico de 

todos os integrantes da família, assim como o lado financeiro. Além disso, foi 

ainda citada estabilidade no casamento. 

 

“Foram tranquilos, eu tenho bastante leite. Estamos em uma ótima fase e com apoio 

de todos. Acredito que o bem-estar psicológico de todos dá toda diferença, assim 

como o lado financeiro. Meus dois filhos que são adolescentes, não tive o mesmo 

sucesso na amamentação. Havia muitos problemas financeiros e no casamento e, 

por isso, não consegui amamentar” (FAB) 

 

 

Um estudo descritivo, de campo, com abordagem qualitativa, demonstrou 

que a situação financeira da mulher é um dos fatores que contribuíram para o 

sucesso na amamentação17. Outro estudo, de coorte prospectivo, demonstrou que 

o estresse materno e os fatores como escolaridade, a profissão, dificuldades 
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financeiras e o estado civil influenciam consideravelmente na incidência e na 

duração do aleitamento materno18. No entanto, são incipientes os estudos 

recentes que abordem o bem-estar psicológico da puérpera como fator 

determinante para a efetivação do processo de amamentação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Com base nos altos índices de desmame precoce devido à falta de incentivo 

e apoio para o aleitamento e visando à integralidade do cuidado, esta pesquisa se 

fez necessária para o entendimento e compreensão do processo de 

amamentação, tanto para a puérpera, como para os profissionais de saúde. 

Com este estudo foi possível identificar os principais fatores, sejam eles 

dificultadores ou facilitadores, apontados pelas mães, que interferem na 

manutenção da amamentação durante o período estipulado/determinado pelo 

Ministério da Saúde (MS). Foi possível ainda identificar que o apoio familiar e dos 

profissionais de enfermagem contribui de forma significativa no processo de 

amamentação, no entanto, demonstrou-se ínfimo. Ou seja, é necessário que os 

profissionais da saúde, tanto da atenção primária, quanto da atenção terciária, 

capacitem e orientem as gestantes, puérperas e seus familiares para que haja, 

de fato, sucesso na amamentação.   

Os resultados encontrados podem diversificar e integrar um cuidado 

pensando na efetividade do aleitamento materna, interferindo diretamente na 

redução da mortalidade infantil. Podem ainda colaborar com a literatura científica 

identificando os pontos positivos e negativos do processo de amamentação, a fim 

de auxiliar na elaboração de programas e políticas públicas que estejam mais 

próximos da realidade das puérperas no período de amamentação. Cabe ressaltar 

que o tema necessita ser amplamente difundido nas bases da formação em saúde, 

para que os profissionais estejam capacitados para atuar e dar orientações em 

todas as fases deste processo.  
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