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RESUMO 

 

         Introdução: É na Infância em que se desenvolvem as grandes potencialidades 

humanas e representa a fase mais vulnerável da vida, pois os determinantes de 

mortalidade infantil estão ligados às condições externas, sendo uma das principais a 

alimentação. A alimentação e nutrição nessa fase são essenciais para que seja 

mantida a saúde, e o desenvolvimento infantil. 

Metodologia: baseado em revisão bibliográfica, aos quais foram usados nesse estudo 

artigos publicados entre 2004 e 2019. Os meios de buscas foram: Biblioteca virtual da 

saúde  (BVS), Google Acadêmico, Scielo. 

Resultados: Estudos provam relação entre a compreensão pelas orientações 

recebidas sobre amamentação com a prática do aleitamento materno pelas mães. 

Para as mães, amamentar é uma prática extremamente importante, e não é benéfico 

somente para o bebê, mas também para as mães. Algumas questões negativas ainda 

necessitam ser melhor trabalhadas para que se tenha um envolvimento maior da 

equipe, e para isso é importante uma rede de profissionais qualificados, composta por 

nutricionista, por médico e pelo enfermeiro, os quais devem fazer parte da rotina de 

pré-natal.  

É necessário que o enfermeiro ultrapasse a visão de profissional que participa apenas 

do pré-natal e tenha uma visão de um educador e trabalhe sobre a lógica do ciclo de 

vida. O aleitamento materno é condicionante para a qualidade de vida do bebê ao 

longo de suas existências. Por isso, reforça-se o cumprimento do aleitamento e da 

alimentação complementar, que reúne medidas de incentivo, apoio e proteção.  

 

Palavras-chave: Enfermeiro; Aleitamento materno; Alimentação complementar; 

orientação. 



 
 

 

 

SOUZA, Marcella maciel de. Nurses performance in breastfeeding and healthy 

complementary feeding. 2020. Número total de folhas. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em enfermagem) – Anhanguera Educacional, Niterói, 2020. 

ABSTRACT 

          It is in childhood that the great human potential is developed and represents the 

most vulnerable phase of life, since the determinants of infant mortality are linked to 

external conditions, one of the main ones being food. Food and nutrition at this stage 

are essential to maintaining health, and child development. 

          Studies show a relationship between the understanding of the guidelines 

received about breastfeeding and the practice of breastfeeding by mothers. For 

mothers, breastfeeding is an extremely important practice, and is not only beneficial 

for the baby but also for the mothers. Some negative questions still need to be better 

worked on to have a greater involvement of the team, and for this a network of qualified 

professionals, composed by a nutritionist, a doctor and a nurse, is important. These 

should be part of the prenatal routine . It is necessary that the nurse surpasses the 

professional vision that only participates in prenatal care and has a vision of an 

educator and works on the logic of the life cycle. Breastfeeding is a conditioning factor 

for the quality of life of the baby throughout its lifetimes. Therefore, compliance with 

breastfeeding and complementary feeding, which includes measures of 

encouragement, support and protection, is strengthened. 

 

Keywords: Nurse; Breastfeeding; Complementary feeding; guidance. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

É na infância que se desenvolve a maior parte das potencialidades humanas, 

representando a fase mais vulnerável da vida. Os distúrbios que acontecem nessa 

época acabam por ocasionar graves consequências para indivíduos e posteriormente 

para as comunidades, apesar dessa fase de vulnerabilidade, uma alimentação 

saudável se torna essencial para manter a saúde, o crescimento e desenvolvimento 

infantil.  

O aleitamento materno trata à proporção de crianças que se alimentam com 

leite materno independente se elas fazem consumo de outros líquidos ou até mesmo 

outros alimentos.  A amamentação é considerada exclusiva quando a criança ingeriu 

apenas leite materno, podendo receber além deste, apenas suplementos minerais, 

vitamínicos ou medicamentos.  

Buscando dar continuidade e potencializar as ações a respeito da importância 

do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade e da alimentação 

complementar saudável até os dois anos de idade, tendo em vista a capacitação, dos 

profissionais de saúde, a fim de sensibilizar as mães sobre o real significado e da 

importância do aleitamento materno, identificando as dificuldades enfrentadas que 

acabam levando ao desmame precoce.  

Diante disso, surgiu a seguinte questão norteadora do estudo: qual o papel e 

como o enfermeiro pode capacitar, sensibilizar e incentivar o Aleitamento Materno e a 

Alimentação Complementar Saudável, às crianças de zero a dois anos de idade? 

Para responder ao questionamento acima, o objetivo geral foi compreender melhor a 

questões relacionadas ao aleitamento materno, já os objetivos específicos foram: 

estudar o aleitamento materno exclusivo até seis meses de idade e a continuidade da 

amamentação até os dois anos de idade, descrever a importância do enfermeiro na 

conscientização as nutrizes sobre a alimentação complementar saudável na dieta do 

bebê após seis meses de idade. 

         O projeto de incentivo ao aleitamento materno foi uma atividade de revisão de 

literatura onde se fez o uso de trabalhos publicados num período de dez anos e busca 

em sites para resolver um problema identificado, tendo como função transformar uma 

ideia em ação, com o objetivo de definir o diagnóstico e seguir passos para solucioná-

lo. Assim, a pesquisa de incentivo ao aleitamento materno foi pertinente com foco no 



 

 

incentivo e apoio ao Aleitamento Materno e a Promoção da Alimentação 

Complementar Saudável às crianças de zero a dois anos de idade, através de melhor 

acesso e garantia de qualidade no atendimento as mães e crianças. 
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2 ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO 

  

         O aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade é por diversas 

vezes interrompido, pois as mulheres precisam retornar ao trabalho antes deste 

período, pois a na maior parte das empresas a licença maternidade é de apenas 

quatro meses. Para evitar esta interrupção a mulher poderá planejar uma forma de 

associar o trabalho com a amamentação, além de tomar conhecimento sobre o 

amparo legal que a beneficia durante a jornada de trabalho, podendo realizar a 

ordenha manual.  

        Caso a mãe esteja no local de trabalho deverá deslocar-se a um local reservado 

a fim de proceder à ordenha, e armazená-lo em ambiente ideal, pois este leite poderá 

e deverá ser oferecido ao bebê nos momentos de ausência da mãe, mas existem 

muitas crianças que não se adaptam a mamadeiras, o que torna o trabalho dessas 

mães muito difícil. 

        É importante que a mãe nutriz seja esclarecida sobre o processo de alimentação 

do seu bebê. Sabe-se que mulheres com essas orientações encaram estas fases com 

mais segurança, confiantes e menos temerosas do que aquelas sem informações 

prévias sobre a importância da continuação do aleitamento materno mesmo após os 

seis meses, iniciando a prática da ordenha manual e oferecendo ao bebê na 

mamadeira, ainda há preocupação por parte de muitas mães com a volta ao trabalho, 

pois o bebê muitas vezes ficará na creche, e ela não sabe se as “tias” vão ter tempo 

suficiente para oferecer o leite ao bebê. 

          De acordo com Silva (2009) a diminuição da duração da amamentação é 

determinada diretamente pelo trabalho da mulher e pelas condições em que realiza, 

por exemplo, o trabalho fora do seu lar e chegando muitas vezes a percorrer grandes 

distâncias, com horários rígidos, sem creches e sem intervalos para amamentar. Além 

disso, os regimes trabalhistas (CLT - 120 dias de licença maternidade e estatutária 

municipal/estadual/federal – 180 dias de licença maternidade) permitem que as mães 

usufruam da licença, fator este decisório para que estas mulheres tivessem tempo e 

condições de amamentar. 

         Ao compararmos este período nos dois regimes, notamos aí uma discordância 

entre o que é preconizado pelo Ministério da Saúde e o que é estabelecido pelo 

Ministério do Trabalho. Enquanto o primeiro defende seis meses de amamentação 
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exclusiva, o segundo impossibilita a mulher de dedicar-se “exclusivamente” ao bebê 

até os seis meses de vida, o que salienta a necessidade de revisão da duração deste 

benefício, o leite materno possui todos os nutrientes que um recém-nascido necessita. 

Contem vitaminas, minerais, gorduras, açúcares, proteínas, todos apropriados para o 

organismo do bebê, possui ainda muitas substâncias nutritivas e de defesa que não 

se encontram no leite de vaca e em nenhum outro leite, sendo adequado, completo, 

equilibrado e suficiente para o seu filho, é feito especialmente para o estômago da 

criança, portanto de mais fácil digestão. (PACHECO, 2010). 

          De acordo com as definições de aleitamento materno adotadas pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) (2000) e reconhecidas no mundo inteiro 

podem-se classificar como: Aleitamento materno exclusivo – quando a criança recebe 

somente leite materno, direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, 

sem outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, 

sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos; Aleitamento 

materno predominante – quando a criança recebe, além do leite materno, água ou 

bebidas à base de água (água adocicada, chás, infusões), sucos de frutas e fluidos 

rituais; Aleitamento materno – quando a criança recebe leite materno (direto da mama 

ou ordenhado), independentemente de receber ou não outros alimentos; Aleitamento 

materno complementado – quando a criança recebe, além do leite materno, qualquer 

alimento sólido ou semissólido com a finalidade de complementá-lo, e não de 

substituí-lo. Nessa categoria a criança pode receber, além do leite materno, outro tipo 

de leite, mas este não é considerado alimento complementar; Aleitamento materno 

misto ou parcial – quando a criança recebe leite materno e outros tipos de leite.  

          Sendo assim, concorda-se com a afirmação de Niquini, (2010), que a equipe de 

saúde da família deve ter capacidade e treinamento para ajudar a mãe e família no 

enfretamento das dificuldades à amamentação materna, acreditamos que a equipe de 

saúde da família necessita ser capacitada com o mesmo enfoque, contemplando os 

atributos da Atenção Básica em Saúde, entendendo as influências familiares, da 

comunidade, a educação materna e as questões socioeconômicas. O profissional da 

área de saúde que atua junto à mulher que amamenta deve ter habilidade, técnica e 

de relacionamento para assistir, além da mulher, o seu companheiro e filhos, reunindo 

os diferentes segmentos que compõem a extensa rede sociobiológica. Além disso, 
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espera-se desse profissional que conheça os aspectos históricos, sociais, culturais e 

biológicos da amamentação. 

          Segundo Ravelli (2008), a visita domiciliar nos primeiros dias de pós-parto, 

possibilita a prevenção de intercorrências mais frequentes, aleitamento materno e 

cuidados com o bebê, necessitando, de informações e orientações neste período, 

entre puérpera e enfermeiro, com troca de informações e experiências. A alimentação 

adequada é essencial para o crescimento e desenvolvimento de todas as crianças. As 

práticas alimentares nos primeiros anos de vida constituem um marco importante na 

formação dos hábitos alimentares. Assim, é de fundamental importância que as mães, 

cuidadores e os familiares, recebam orientações e sejam apoiadas para a adequada 

introdução dos alimentos complementares. 

         A Política Nacional de Promoção à Saúde tem como eixo estratégico a 

Promoção da Alimentação Saudável e entre suas ações prioritárias busca reforçar a 

implementação da Política Nacional de Alimentação e Nutrição, cujas diretrizes 

estratégicas fundamentam-se no Direito Humano à Alimentação Adequada e na 

Segurança Alimentar e Nutricional. (BRASIL, 2010). 

        Desta forma, o Ministério da Saúde por meio da Coordenação Geral de 

Alimentação e Nutrição (CGAN) Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento 

Materno e o Departamento de Atenção Básica, propõem a Estratégia Nacional para 

Alimentação Complementar Saudável (ENPACS) como instrumento para fortalecer as 

ações de apoio e promoção à alimentação complementar saudável no Sistema Único 

de Saúde – SUS, a amamentação é uma fase do período reprodutivo da mulher em 

que a técnica busca o melhoramento para a saúde da mulher e da criança. Escolhendo 

este método, a nutriz além de garantir o sustento ao filho, cultiva proximidade física, 

para a relação mãe e filho. (BRASIL, 2010). 

De acordo com a OMS (2000) os dez passos do sucesso do aleitamento 

materno são: creia que não existe leite fraco; quanto mais o bebé mama, mais leite a 

mãe produz; coloque o bebé na posição correta para mamar; cuide corretamente das 

mamas; retire leite sempre que possível; evite use bicos, chupetas ou mamadeiras; 

beba líquidos; alimente-se e descanse sempre que possível; só tome medicamentos 

com ordem médica; mantenha a amamentação e se possível, até os dois anos de 

idade; Conheça os direitos da mãe trabalhadora. Apesar das vantagens de a 
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amamentação serem apresentadas pela Organização Mundial da Saúde, observa-se 

uma considerável melhora nos índices de amamentação registrados no Brasil entre 

as décadas de 80 e 90, observa-se também uma espécie de tendência ao desmame 

histórico presente na sociedade, levando as mães a desmamarem os seus filhos de 

forma precoce. 

O leite materno é a primeira alimentação que o bebê deve receber ao nascer, 

pois é rico em nutrientes essenciais. As características do leite materno mudam de 

mãe para mãe, podendo ainda ser alterado conforme os fatores étnicos, genéticos e 

pelos hábitos alimentares da mãe no período de amamentação. A ausência de 

amamentação ou sua interrupção e a introdução de outros alimentos à dieta da 

criança, nesse período, são frequentes, causando consequências graves para a 

saúde do bebê, como exposição a agentes infecciosos, contato com proteínas 

estranhas, prejuízo da digestão e assimilação de elementos nutritivos. (BRASIL, 

2010).  

As OMS aconselham que, entre seis e doze meses, sem retirar o leite materno, 

sejam realizadas três refeições complementares, e após os doze meses, deve-se 

introduzir cinco refeições diariamente. Um fator de influência para o aleitamento é a 

idade da mãe, que, quando adolescente, apresenta uma menor duração do 

aleitamento. Isso é causado pela insegurança por parte da mãe que não tem 

experiência e nem conhecimento necessário para amamentar adequadamente o seu 

filho e também por falta de incentivo por parte das pessoas que a cercam. Um estudo 

multicêntrico europeu comprovou que amamentar previne mortes desde os primeiros 

dias de vida do bebê. Além do que, o leite materno é essencial na proteção contra 

incidência de diversas patologias que afetam o bebê e promove um desenvolvimento 

adequado para a criança (GIUGLIANI, 2000). 

Os índices de aleitamento no nosso Brasil ainda continuam muito abaixo do 

ideal considerado pela Organização Mundial de Saúde (OMS 2000). O aleitamento 

materno, necessita que exista mais informação, para que as mães apresentem 

sucesso em sua experiência de amamentar, ou se sintam incentivadas em fazê-lo. 

Deve-se dar oportunidade para que mães e bebês vivam esta arte de forma natural. 

No Brasil, até o início de 1980, as atividades de incentivo ao aleitamento materno 
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advinham de forma reclusa e abafavam, especialmente, o setor saúde. (GIUGLIANI, 

2000). 

Muitos programas com alto índice de sucesso no incentivo ao aleitamento 

materno têm sido desenvolvidos nos últimos anos, que buscam esclarecer sobre a 

importância do aleitamento e ensinar como fazê-lo. O sucesso desses programas 

mostra que as mães respondem favoravelmente a um incentivo educacional. A partir 

dos anos 80 a superioridade do aleitamento materno se transformou em unanimidade 

no meio científico e foi divulgada em larga escala para o público em geral por 

intermédio de campanhas nos meios de comunicação de massa. Recentemente, o 

governo brasileiro, por meio do Sistema Único de Saúde e da Secretaria de Políticas 

de Saúde, está adotando a estratégia de substituir um modelo centrado na assistência 

hospitalar pelo Programa de Saúde da Família (PSF), no qual as ações preventivas e 

a promoção da saúde constituem ênfases principais. (BRASIL, 2011). 

No incentivo ao aleitamento materno são necessárias informações atualizadas 

sobre amamentação para que as lactantes entendam como seu bebê deve ser 

alimentado da maneira correta, buscando o crescimento adequado da criança. 
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3 RECOMENDAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DA 

CRIANÇA    

 

Alimentação complementar é a alimentação compreendido no período em que 

outros alimentos, líquidos ou sólidos, são fornecidos à criança, em complementação 

ao leite materno. Alimentação complementar é o alimento dado durante o período de 

alimentação não sendo o leite materno.  

Os alimentos complementares devem ser preparados especialmente para a 

criança, mas podem ser consumidos pelos demais familiares, modificados para 

atender as necessidades da criança. No primeiro caso, são chamados alimentos 

transicionais, e no segundo, não existe uma denominação específica. (BRASIL, 2000).   

O termo utilizado neste trabalho sobre à alimentação infantil são os atualmente 

recomendados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e adotados 

internacionalmente, incluindo o Brasil. Os termos alimentos de desmame e 

alimentação suplementar, não são recomendados como sinônimos de alimentação 

complementar, sendo sua utilização um erro e passa a impressão de que os alimentos 

são introduzidos para substituir o leite materno, levando ao desmame ao invés de 

complementar a amamentação. O uso do termo desmame não é aconselhável, pois 

em diversos países, incluindo no Brasil, ele pode ser entendido como o fim da 

amamentação, gerando confusão no acesso do aleitamento materno. O termo 

desmame era utilizado para indicar o período de mudança entre a amamentação 

exclusiva e a interrupção do aleitamento materno. Utiliza-se o termo desmame total 

para indicar o fim da amamentação. (BRASIL, 2000).  

  

3.1 ALIMENTOS COMPLEMENTARES E SUA INTRODUÇÃO NA DIETA DO BEBÊ     

  

É recomendada pela OMS a introdução de alimentos complementares em torno 

dos 6 meses em substituição à recomendação anterior, que entre 4 a 6 meses, e 

unificou essa mudança na sua recomendação para a saúde pública global.  

Entretanto, só em 2002 se atingiu, o consenso de que não há nenhum benefício que 

elimine os riscos e desvantagens da iniciação precoce de alimentos complementares, 

antes dos 6 meses de vida. Constatou-se que bebês amamentadas exclusivamente 
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até os 6 meses tem menos diarreia e não apresentam problemas no crescimento, 

tanto em países desenvolvidos quanto em países em desenvolvimento. Amamentação 

exclusiva até os 6 meses já era a recomendação do governo brasileiro desde a década  

de 80.  

         A partir dos 6 meses de idade que as necessidades nutricionais do bebê não 

podem ser preenchidas apenas pelo leite humano. A partir dos seis meses a maioria 

das crianças atinge a fase de desenvolvimento geral e neurológico (mastigação, 

deglutição, digestão e excreção) possibilitando receber outros alimentos que não o 

leite materno. (SCOCHI, 2004).   

 

 3.2 DESVANTAGENS DA COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR PRECOCE OU 

TARDIA  

  

Estudos feitos tanto em países subdesenvolvidos, incluindo o Brasil, como em 

países desenvolvidos, mostram que a introdução precoce de alimentos 

complementares aumenta a mortalidade infantil em virtude de uma menor ingestão de 

nutrientes existentes no leite materno, além dos alimentos complementares serem 

fonte de contaminação das crianças. Sob a ótica nutricional, a introdução precoce de 

alimentos complementares é uma desvantagem, pois, além de substituírem parte do 

leite materno, mesmo mantendo a rotina de amamentação, muitas vezes são 

nutricionalmente inferiores ao leite materno.  

A diminuição da amamentação exclusiva não é tão benéfica para o crescimento 

do bebê quanto a amamentação exclusiva por 6 meses, e não melhora o 

desenvolvimento da criança. A iniciação precoce dos alimentos complementares 

diminui a frequência do aleitamento materno, interferindo na absorção de nutrientes 

fundamentais existentes no leite materno, como o ferro e o zinco, reduzindo a eficácia 

da lactação na prevenção de doenças. (CRUZ et al., 2009) O aleitamento materno 

exclusivo reduz o risco de asma, sendo evidente em crianças com histórico familiar 

de doenças atípicas.  

A amamentação exclusiva ajuda ainda na prevenção ao diabetes melito tipo 1, 

crê-se que 30% dos casos de diabetes melito tipo 1 poderiam ser evitados caso 90% 

das crianças de até 3 meses não recebessem leite de vaca. Alguns países, 
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recomendam postergar até o segundo ano de vida da criança a introdução de alguns 

alimentos considerados altamente alógenos, como o leite de vaca (responsável por 

1/5 das alergias alimentares), e não é recomendado antes dos 9 meses. Com base 

no histórico familiar de alergia alimentar, prioriza-se evitar no primeiro ano de vida 

alimentos como ovo, amendoim, nozes e peixe. Já o mel, deve-se evitar o seu uso em 

menores de 12 meses objetivando à prevenção ao botulismo. 

 Quando a criança não cresce suficientemente com a amamentação exclusiva 

nos primeiros 6 meses, antes da recomendação da introdução de alimentos 

complementares é necessária que se realize uma avaliação criteriosa para saber se 

a criança não está ingerindo pouco leite materno por uma técnica incorreta de 

amamentação, levando a um esvaziamento impróprio das mamas e por 

consequência, diminuição da produção de leite. Nesses casos, a indicação é instruir 

e apoiar a mãe para que o bebê aumente a ingestão do leite materno visando não 

introduzir a alimentação complementar desnecessariamente. (SCOCHI, 2004).           

  A OMS recentemente coordenou uma pesquisa em alguns países, incluindo o 

Brasil, para o acompanhamento do desenvolvimento de crianças em aleitamento 

materno exclusivo por no mínimo 4 meses e em aleitamento materno complementado 

até os 12 meses. Esse estudo, servirá para criar uma nova curva de crescimento para 

crianças, que futuramente será recomendada pela OMS em substituição ao atual 

padrão de referência. Introduzir os alimentos complementares de forma tardia também 

é desfavorável, pois o crescimento da criança para ou diminui, e o risco de desnutrição 

e de deficiência de nutrientes aumenta.  
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4 ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NO ALEITAMENTO MATERNO E NA 

ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL   

  

É o enfermeiro o profissional que está mais próximo à mãe no período de 

gestação, ele tem grande valor nos programas de educação em saúde, no período do 

pré-natal. Cabe ao enfermeiro aconselhar a gestante quanto aos benefícios do 

aleitamento materno, de forma que no pós-parto a adaptação ao aleitamento materno 

se dê de uma maneira mais fácil, evitando dúvidas, dificuldades e complicações. O 

papel do enfermeiro é de grande valor na introdução do aleitamento materno. O 

profissional deve educar a gestante sobre a importância da amamentação já no início 

da gestação.  

O aleitamento materno é um assunto de saúde pública por isso é indispensável 

a participação do enfermeiro em desempenhar a proteção, promoção do aleitamento 

materno, com o objetivo de diminuir o desmame precoce e aumentar o tempo de 

duração da amamentação (CRUZ et al., 2009)            

          Cabe ao enfermeiro oferecer ajuda às gestantes perante suas dificuldades; 

informando-as que se deve iniciar o aleitamento o mais breve possível, incentivando 

o aleitamento materno exclusivo, alertando-as sobre os riscos do uso de fórmulas 

industrializadas, chupetas, mamadeiras, orientar sobre a relação entre a 

amamentação e a contracepção e sobre a correta técnica de posição (CARVALHO, 

2007).   

         BARROS (2006), afirma que é indispensável que os enfermeiros estejam 

preparados para oferecer à mãe, ao bebê e à família, dando o apoio necessário para 

que o processo de amamentação ocorra da maneira mais natural possível. Mesmo 

porque, amamentar é um ato natural, sem custo, essencial para a vida dos humanos 

e, especialmente para o recém-nascido nos primeiros meses de vida.  É possível 

afirmar que o aleitamento materno é um dos elementos essenciais ao crescimento 

físico e mental, e uma forma de diminuir a mortalidade infantil, especialmente ao longo 

do primeiro ano de vida (BRASIL, 2008).  

         O fato é que o aleitamento materno é a melhor forma de oferecer saúde ao bebê, 

já que ele oferece tudo o que ele precisa em seus primeiros meses de vida.  As 

crianças que são alimentadas com leite materno, têm menor risco de serem obesas.  
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Além dos benefícios para criança existe também inúmeras vantagens para as mães, 

como proporcionar uma melhor e mais rápida recuperação do corpo da mãe no pós-

parto.  

De acordo com Scochi (2004), o enfermeiro deve se colocar disponível para 

compartilhar situações que envolvem a experiência da mulher em amamentar, e 

compreende lá em todas as dimensões. Pois amamentar envolve crenças, tabus, 

experiências que muitas vezes contribuem negativamente para efetivar a 

amamentação, é por isso que o papel do enfermeiro é essencial em ajudar a enfrentar 

essas situações de forma que a mãe se sinta segura e confiante.   

Conforme Almeida, Fernandes e Araújo (2004), os enfermeiros por meio de 

suas práticas e atitudes incentiva a amamentação e apoia as gestantes ajudando as 

no início da amamentação a adquirir confiança em sua capacidade de amamentar.                

Apesar das dificuldades encontradas pelos profissionais de enfermagem ao 

desempenhar suas competências no auxílio ao aleitamento percebe-se que a atuação 

do enfermeiro é de extrema importância para o desenvolvimento do bebê sendo que 

ele deve ter uma visão holística e cientifica neste momento tão importante na vida da 

mãe e filho. O enfermeiro é o principal responsável por orientar as mães devido à 

importância do aleitamento materno, de modo a fazer da amamentação um ato de 

prazer e não obrigação (CRUZ et al., 2009).  

Analisando a relevância do aleitamento materno para a promoção da saúde 

infantil, o enfermeiro como profissional deve proteger e apoiar essa prática de indução 

ao aleitamento materno, além de possuir o conhecimento, o enfermeiro é capaz de 

desenvolver uma sensibilidade, sentimentos, vontades para induzir ao aleitamento 

materno. O desmame precoce continua sendo um tema problemático e comum e é 

estabelecido como o desarrimo, total ou parcial, do aleitamento materno antes do 

bebê completar seis meses de vida. São várias as causas que levam ao desmame 

precoce. As causas podem estar associadas ao trabalho, influência da sociedade e 

da cultura (BRASIL, 2008).  

A cultura atual a respeito da maternidade demarca o pensamento da mulher, 

colocando a ideia que apenas a própria é responsável por tudo do seu filho. Sendo de 

fundamental importância o papel dos profissionais da saúde tal qual o enfermeiro para 

orientar e desmistificar esse pensamento, o apoio familiar durante a gravidez e na 
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amamentação e importantíssimo, pois o incentivo da família conforta e apoia à mulher 

nesse momento. Diante de vários estudos, as puérperas apresentam mais 

conhecimento que as gestantes, isso acontece devido a puérpera já ter completado o 

seu pré-natal e ter recebido assistência dos Enfermeiros e orientações diante do 

aleitamento materno. Quanto mais ampla a equipe multiprofissional de saúde, maior 

é o enriquecimento das ações de promoção ao aleitamento materno exclusivo e seus 

benefícios.  

As puérperas encaram um período difícil nas primeiras horas de amamentação 

devido as dificuldades nas mamas, o ingurgitamento mamário causa dor e trauma nas 

mamas. É essencial estar sendo auxiliada por um enfermeiro para que tenha 

orientações apropriadas para que as mesmas possam assumir com mais confiança o 

ato de amamentar. Sendo assim a equipe deverá estar preparada para prestar a 

assistência e ter o manejo com a puérpera para auxiliar a enfrentar as dificuldades e 

evitar o possível desmame precoce. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

          O sucesso ou fracasso do aleitamento materno depende de muitos fatores, 

sendo os principais as condições de saúde materna, do recém-nascido e a atuação 

dos profissionais da saúde no incentivo e apoio ao aleitamento. Além disso, deve-se 

considerar que outros aspectos como os sociais, educacionais, culturais e familiares 

são decisivos para a continuidade da amamentação, dessa forma há necessidade de 

que todas as pessoas envolvidas com a mãe e o bebê estejam conscientes da 

importância do aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida do bebê e, 

sequencialmente, o aleitamento complementar pelo menos até dois anos de idade, 

para que consigam prestar a assistência correta para a mulher nos momentos de 

dificuldade e apreensão. 

          O aleitamento materno é fundamental para o bebê, oferecendo-lhe todos os 

nutrientes necessários em quantidades adequadas. Isso ocorre, pois, esses nutrientes 

estão em maior disponibilidade do que em outros alimentos introduzidos à 

alimentação do bebê no tempo inadequado. Nesse contexto, se torna imprescindível 

que o enfermeiro esteja devidamente treinado para informar sobre a maneira correta 

de se amamentar um bebê, as possíveis ocorrências que podem acontecer, indicar 

ou restringir o uso de medicamentos, além de exercer seu papel de estímulo ao 

aleitamento materno. 
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