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RESUMO 

 

O aleitamento materno é considerado o alimento ideal e mais completo para os 
bebês, sendo indiscutível sua importância para a saúde da criança e da mãe. É uma 
das fases mais importantes do processo reprodutivo da mulher e ao optar pelo 
aleitamento materno exclusivo além de promover o pleno crescimento e 
desenvolvimento saudável do lactante pelos valores nutricionais e de proteção, além 
de promover os laços afetivos entre mãe e filho contribui para a recuperação da 
mulher no pós-parto e repercuti sobre sua saúde de forma geral. O apoio à lactação 
deve-se envolver esclarecimentos e ações que envolvam a saúde da criança e da 
mãe, é necessário que essa mulher que amamenta tome ciência da transformação 
do seu corpo e vantagens que ela pode ter. Essa falta de informação acaba sendo 
um fator contribuinte para o desmame precoce. O enfermeiro tem papel fundamental 
na promoção e manejo clinico da amamentação, o seu conhecimento técnico, 
cientifico e assistencial baseados em atitudes de apoio a lactação. Este estudo teve 
como objetivo buscar na literatura os benefícios da amamentação e vantagens 
causadas na saúde da mãe. Trata-se de uma revisão bibliográfica em base de 
dados virtuais como Biblioteca Virtual da Saúde, a Scientific Electronic Library Online 
(Scielo), portais do Ministério da Saúde que viabilizou manuais e demais 
documentos e obras literárias tradicionais e relevantes na área da saúde da mulher. 
Através deste estudo pode-se constatar que amamentação oferece importantes 
benefícios para a saúde da mãe tais como: vinculo afetivo entre mãe e filho, a 
prevenção do câncer de mama e ovário, prevenção da osteoporose, retorno ao peso 
pré-gestacional, a involução uterina diminuindo o sangramento pós-parto e menor 
risco de anemia, diminuição do stress e mau humor repercutindo na diminuição da 
incidência da depressão pós-parto. Deve-se realizar e manter uma educação sobre a 
importância da amamentação para a saúde da mãe, alcançando e mantendo um 
resultado satisfatório no programa de educação em saúde e conscientização. 
 

Palavras-chave: Saúde da mãe; Saúde da criança; Aleitamento materno Benefícios; 

Desmame precoce. 
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ABSTRACT 

Breastfeeding is considered to be the ideal and most complete food for babies, and 
its importance to the health of the infant and the mother is undoubtedly important. It is 
one of the most important stages in the reproductive process of women and in 
choosing to breastfeed exclusively as well as promoting the healthy growth and 
healthy development of the infant through nutritional and protective values, as well as 
promoting the affective bonds between mother and child, contributes to recovery of 
the woman in the postpartum period and had repercussions on her overall health. 
Support for breastfeeding should involve clarification and actions that involve the 
health of the child and the mother, it is necessary that this woman who breastfeeds 
be aware of the transformation of her body and the advantages that it can have. This 
lack of information ends up being a contributing factor for early weaning. Nurses play 
a key role in the promotion and clinical management of breastfeeding, their technical, 
scientific and care knowledge based on lactation support attitudes. This study aimed 
to find in the literature the benefits of breastfeeding and advantages caused in the 
mother's health. This is a bibliographic review in a virtual database such as the 
Virtual Health Library, the Scientific Electronic Library Online (Scielo), portals of the 
Ministry of Health that enabled manuals and other documents and traditional and 
relevant literary works in the area of women's health. Through this study it can be 
verified that breastfeeding offers important benefits to the mother's health such as: 
affective bond between mother and child, prevention of breast and ovarian cancer, 
prevention of osteoporosis, return to pre-gestational weight, uterine involution 
reducing postpartum bleeding and reducing the risk of anemia, reducing stress and 
bad mood, and reducing the incidence of postpartum depression. An education on 
the importance of breastfeeding for the mother's health should be conducted and 
maintained, achieving and maintaining a satisfactory outcome in the health education 
and awareness program. 
 

 
 
 

 

Key-words: Mother's health; Child health; Breastfeeding Benefits; Early weaning. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Compreende-se que o atualmente o aleitamento materno é uma prática que 

vem sendo cada vez mais promovida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

pelo Fundo de Nações Unidas (UNICEF), são utilizadas propagandas, divulgações 

nas mídias para que se adotem medidas para a promoção e adesão dos benefícios 

da amamentação. O leite materno é o alimento mais completo para o bebê, contém 

todos os nutrientes necessários para seu desenvolvimento físico, funcional e mental,  

é um alimento que não precisa de preparo, está sempre na temperatura ideal, sem 

custos, prático, além de promover o vínculo afetivo entre mãe e filho, bem como na 

economia para as famílias e instituições de saúde. 

A amamentação deve ser exclusiva até os seis meses de vida e após esse 

período poderá ser incluído outro tipo de alimento, e se possível manter até o 

segundo ano de vida da criança, é o que preconiza o Ministério da Saúde 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2009). As autoridades de Saúde recomendam sua 

implementação através de politicas e ações que previnam o desmame precoce e 

que a pratica do aleitamento tenha adesão por um período mais longo. 

O aleitamento materno além de contribuir para a saúde da criança contribui 

também para a diminuição da morbimortalidade materno infantil, oferece vários 

benefícios para a saúde da mãe protegendo contra o câncer de mama e ovário, da 

osteoporose, retorno mais rápido ao peso pré-gestacional, auxilia na diminuição do 

sangramento da mãe, logo após o nascimento do bebê devido à involução uterina e 

consequentemente menor risco de anemia (REGO, 2008). 

Muitos são os estudos publicados sobre os benefícios do aleitamento materno 

para a saúde da criança, promovendo o enfoque da amamentação na criança e 

prestando pouco esclarecimento dos benefícios da amamentação para a saúde da 

mãe, que pode ser um dos fatores para contribuição do desmame precoce. O 

encorajamento, a conscientização e orientações a respeito da amamentação devem 

acontecer durante o pré-natal e ser reforçado no puerpério como continuidade do da 

assistência.  

Os profissionais de saúde tem a função de orientar e acompanhar essa mãe, 

tendo como papel principal o enfermeiro uma vez que é capacitado, possui 

conhecimento cientifico e tem contato direto com a paciente para a promoção do 
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aleitamento materno. Este estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica de 

livros e artigos recentes e o método é a revisão de literatura, as fontes principais de 

dados foram a partir da revisão literária em bases de dados virtuais, como Biblioteca 

Virtual de Saúde, a Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Pub Med, portais do 

Ministério da Saúde, Medical LiteratureAnalysisandRetrieval System 

Online(Medline), Fundo de Nações Unidas para a Infância (UNICEF) que viabilizou 

acesso aos artigos científicos, manuais, documentos e obras literárias relevantes, 

autores como REGO, Dias José; TOMA, T. S.; REA, M. F. 
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2. BENEFICIOS DA AMAMENTAÇÃO PARA O BEBÊ 

 

O leite materno oferece vários benefícios para a saúde da criança, é o 

alimento mais completo e nutritivo a ser ofertado ao recém-nascido favorecendo a 

imunidade repercutindo em seu desenvolvido físico, funcional, mental e crescimento. 

Sua nutrição é insubstituível pelo leite de vaca, cabra ou fórmulas. Desde a 

confirmação da gravidez, nenhum episódio chama mais atenção do que a saúde do 

bebê que está prestes a chegar. Todos os cuidados necessários para 

desenvolvimento da criança despertam o interesse materno que pensa em garantir a 

saúde do seu bebê 

A proteção que toda criança necessita está nas mãos das mães, pois ela 

possui tudo que o recém-nascido precisa o leite materno, amor e instinto maternal. 

Crianças que recebem o leite materno exclusivo até os seis meses de vida são mais 

resistentes a infecções, alergias, doenças diarreicas e obesidade. Devido a sua 

importância e benefícios da amamentação a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

e Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) preconiza o aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses de vida, com a complementação de outros 

alimentos a partir do sexto mês até pelo menos os dois anos de vida e nos passa os 

dados que cerca de seis milhões de crianças são salvas a cada ano com o aumento 

de taxas da amamentação exclusiva até o sexto mês de vida. 

O ato da amamentação favorece o contato mãe e filho e o estreitamento dos 

laços afetivos, é um gesto puro e verdadeiro, se realizado com carinho o bebê não 

vai se sentir somente saciado, mas também realizado ao sentir o contato com sua 

mãe através do abraço, aconchego e calor, promovendo uma troca de sentimentos, 

aprendendo a conhecer seu cheiro e sua voz, faz com que o bebê se sinta seguro e 

tranquilo, evitando o choro e a ansiedade na criança. Ao estabelecer esse vínculo o 

recém-nascido se sente compensado do vazio que ocorreu durante a separação da 

sua mãe durante o parto. 

A amamentação na primeira hora de vida do recém-nascido proporciona 

nutrientes fundamentais, o protege de doenças fatais e estimula o crescimento e o 

desenvolvimento. No Brasil do total de mortes de crianças com menos de 1 ano, 

quase metade ocorre na 1ª semana de vida. Estudos realizados no Brasil e no 

mundo mostram que a amamentação ajuda a prevenir tanto a desnutrição como a 
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obesidade; além de doenças como diarreias e infecções respiratórias que são 

causas importantes de morbitalidade materno infantil.  

O leite da genitora difere, em quantidade e dosagem dos seus componentes, 

conforme os dias de vida do neonato. O leite materno passa por fases o primeiro 

leite chamado de colostro, o leite de transição e posteriormente leite maduro. Todos 

são importantes e encontram-se na medida e essência exatas para sustentar a 

criança. 

A amamentação teve um destaque importante no calendário com uma 

semana especial: O Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

promovem do dia 1 ao dia 7 de Agosto a Semana da Amamentação, que é um 

importante instrumento para sensibilizar a sociedade quantos aos benefícios do leite 

materno no desenvolvimento saudável da criança, reforça a importância do 

aleitamento materno para o desenvolvimento das crianças até os dois anos de idade 

e exclusivo até os seis meses. É necessário incentivar a amamentação, quanto mais 

tempo às crianças são amamentadas mais elas adquirem resistência às doenças. 

Um estudo publicado no European Respiratory Journal revelou que bebês 

alimentados exclusivamente com leite materno nos primeiros seis meses de vida têm 

menos chances de desenvolver sintomas de asma na infância, como chiados no 

peito e catarro persistente. Outra pesquisa, desenvolvida pela Universidade de 

Southampton, na Inglaterra e pelas Universidades do Estado de Michigan e Carolina 

do Sul, nos Estados Unidos, descobriu que crianças que foram amamentadas por 

pelo menos quatro meses o cérebro apresenta melhor desempenho de vocabulário e 

raciocínio. A análise foi liberada por cientistas do Institute for Social and Economic 

Research at the University of Essex, na Inglaterra. A gordura presente no leite 

materno é constituída por ácidos graxos poli-insaturados, responsáveis por formar os 

neurônios da criança e favorece as sinapses nervosas. O desenvolvimento de cerca 

de 80% do cérebro acontece nos primeiros dois anos de vida, por isso a importância 

dessa gordura no leite da mãe. 

O movimento da amamentação é excelente para a dentição e fala do bebê. 

Há estímulo para o desenvolvimento dos ossos do crânio e da face, além de 

favorecer ao desenvolvimento da musculatura da boca o que futuramente irá refletir 

na respiração, fala mastigação e deglutição. De acordo com o Ministério da Saúde, 

os benefícios do aleitamento não se limitam aos primeiros meses ou anos de vida da 
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criança. A saúde de uma criança bem amamentada permanece resguardada na vida 

adulta, a prática da amamentação pode evitar, por ano, 823 mil mortes de crianças 

em todo o mundo. É também possível impedir a morte de 20 mil mulheres por câncer 

de mama e ovário que são uma das causas que mais matam as mulheres. 

Consequentemente, os benefícios se estendem aos cofres públicos gerando uma 

economia com relação aos gastos do sistema público de saúde com internações 

hospitalares e medicamentos. 

Não há duvidas dos benefícios do aleitamento materno, é necessário o seu 

incentivo e a doação do leite, os bancos de leite no Brasil são de significativa 

importância para os pré-maturos. Devido à imaturidade do seu sistema digestivo 

maior a probabilidade de desenvolver alergias. O leite materno tem função primordial 

para esses pré-maturos para desenvolvimento de todos seus sistemas. Para 

promover a saúde desses recém-nascidos utiliza-se a colostroterapia que vem 

representar um verdadeiro suplemento imunológico. 

O colostro é o primeiro leite da mãe tem a aparência amarelada, viscoso que 

se encontra nos alvéolos das mamas, desde o ultimo trimestre da gestação, até os 

primeiros dias pós-parto. È excretado em pequena quantidade até o sétimo dia pós-

parto, mas suficiente para suprir as carências do neonato, possui proteínas, 

minerais, potássio, vitaminas E, A e imunoglobulinas é considerado a vacina do 

bebê. A colostroterapia é a administração orofaríngea de colostro materno cru como 

terapia imune. É uma técnica reconhecida, segura que utiliza o colostro materno com 

a finalidade de proporcionar aos recém-nascidos prematuros proteção imunológica 

precoce. Quando em contato com a mucosa oral, o colostro interage com o tecido 

linfoide local e é capaz de modular a resposta inflamatória dos recém-nascidos. 

O colostro contém quantidade significativa de imunobiológicos, como 

imunoglobulina, a secretória, fatores de crescimento, lactoferrina, citocinas anti e 

pró- inflamatórias. Estudos demonstram que a administração orofaríngea do colostro 

materno nas primeiras horas de vida estimula o desenvolvimento da microbiota 

intestinal do recém-nascido de muito baixo-peso, podendo estar relacionada com um 

melhor prognostico dessas crianças. 

Segundo dados do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), os 

substitutos ou fórmulas do leite materno gera um alto custo ao orçamento das 

famílias. Para alimentar um bebê durante um ano, são necessários 40 kg 
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(aproximadamente 80 latas) das formulas. Uma família de baixa renda pode não 

conseguir custear as formulas por um período longo. De acordo com o periódico 

mundialmente reconhecido The Lancet, a indústria de fórmulas infantis cresce a 

cada ano. Em 2014, as vendas foram de aproxidamente 45 milhões. Em 2019, 

devem superar aos 70 bilhões.   

Apesar dos comprovados benefícios do aleitamento materno, segundo 

critérios da Organização Mundial de Saúde (OMS), o Brasil se encontra em situação 

apenas razoável quanto ás prevalências do aleitamento materno exclusivo em 

menores de seis meses, e ruim quanto à duração do aleitamento materno muito 

aquém das recomendações. O Brasil assinou compromissos internos e externos 

para a melhoria dos cuidados de saúde prestados a mulheres grávidas, puérperas e 

recém-nascidos a fim de reduzir a morbimortalidade materna e infantil. Nesse 

contexto, o aumento nos índices de aleitamento materno exclusivo é uma meta a ser 

alcançada.  

A promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno é uma das linhas de 

cuidado prioritárias da Área Técnica de Saúde da Criança e Aleitamento Materno. 

Estratégias para a redução da mortalidade infantil faz parte do compromisso 

assumido pelo Brasil em nível internacional e nacional, por meio do Pacto de 

Redução da Mortalidade Materna e Neonatal, Pacto pela Vida e Programa Mais 

Saúde. Recentemente foi firmado o Termo de Compromisso entre o governo federal 

e os governos estaduais como estratégia de redução das desigualdades regionais. 

Na tentativa de reduzir os índices de mortalidade infantil no Brasil, umas das 

recomendações do Ministério da Saúde é que toda criança deverá sair da 

maternidade com a primeira com a primeira consulta agendada em um serviço de 

saúde ou consultório, de preferência na primeira semana de vida. Bem como o 

atendimento aos 10 passos da Estratégia Hospital Amigo da Criança. Desde 1992 – 

O Ministério da Saúde e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) 

certificam na Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) instituições de saúde 

publicas e privadas que cumprem os dez passos para o Sucesso do Aleitamento 

Materno, o cuidado Amigo da Mulher e uma série de outros requisitos que buscam a 

adequada atenção à saúde da criança e da mulher. Os hospitais certificados 

recebem uma placa que é fixada na entrada da maternidade. 
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O contato pele a pele com a mãe logo após o nascimento, a amamentação na 

primeira hora de vida, ainda na sala de parto, e o alojamento conjunto também 

ocorre com mais frequência em Hospitais Amigos da Criança do que em 

maternidades que não têm o título, aumentando em 9% a chance de o recém-

nascido ser amamentado na primeira hora de vida. 

Os dez passos para o sucesso do Aleitamento Materno: Ter politica de 

aleitamento materno escrita que seja rotineiramente transmitida a toda equipe de 

cuidados de saúde, capacitar toda equipe de cuidados de saúde nas práticas 

necessárias para implementar esta politica, informar todas as gestantes sobre os 

benefícios e o manejo sobre o aleitamento materno, ajudar as mães a iniciar o 

aleitamento materno na primeira hora após o nascimento com o contato pele a pele 

imediatamente após o parto por pelo menos uma hora e orientar a mãe a identificar 

se o bebê mostra sinais de que está querendo ser amamentado e oferecendo ajuda 

necessária, mostrar as mães como amamentar e como manter a lactação mesmo se 

vierem a ser separadas dos filhos, não oferecer ao recém-nascido bebida ou 

alimento que não seja o aleitamento materno a não ser que haja indicação médica 

ou de nutricionista, praticar o alojamento conjunto permitindo que mãe e recém-

nascido permaneçam juntos 24 horas por dia, incentivar o aleitamento materno sob 

livre demanda, não oferecer bicos artificiais ou chupetas a recém-nascidos e 

lactentes, promover a formação de grupos de apoio a amamentação e encaminhar. 

A amamentação é vital para a saúde de uma criança ao longo da vida e reduz 

custos para as unidades de saúde, famílias e governos. A amamentação salva vidas 

e seus benefícios ajudam a manter os bebês saudáveis em seus primeiros dias e 

também na vida adulta, pois os efeitos benéficos da amamentação o impacto direto 

na Inteligência, são explicados pela presença dos ácidos-graxos saturados de 

cadeia longa no leite materno, essenciais para o desenvolvimento do cérebro. 

A motivação ao aleitamento materno foi centrada nos benefícios a saúde da 

criança. O foco do aleitamento nesse período em relação á saúde volta-se para a 

criança. As vantagens á saúde da mulher que amamenta é pouco citada, é 

importante que as mulheres se empodere com a prática da amamentação, aceitando 

as manifestações em seus corpos, nos corpos dos seus filhos que esse conflito entre 

maternidade e individualidade seja processada e aceita da melhor forma. Que ela se 
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sinta apoiada em seu serviço de saúde, no seu âmbito familiar para que ela se sinta 

segura, pois esse apoio recebido irá refletir em sua adesão do aleitamento materno. 
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3. BENEFICIOS DA AMAMENTAÇÃO PARA A SAUDE DA MÃE 

 

A amamentação é uma prática da qual se obtém vários benefícios para o 

bebê. Faz se necessário abordar a sua importância também para a saúde da mãe, 

uma vez que oferece benefícios importantes para a saúde da mulher e estes não 

são tão abordados quanto os benefícios proporcionados ao bebê. As benefícios que 

o aleitamento materno traz a criança são sempre os tópicos mais abordados e 

relevantes ao abordar esse tema amamentação. A mãe necessita dessa orientação 

e conscientização que o aleitamento materno não beneficia exclusivamente o bebê, 

a sua saúde, o seu corpo sofre boas influências ao realiza-lo. Podemos citar, por 

exemplo: 

A) A prevenção do câncer de mama; 

B) Prevenção do câncer de ovário; 

C) Prevenção da osteoporose; 

D) Retorno mais rápido ao peso pré-gestacional; 

E) Diminuição do sangramento da mãe e menor risco de anemia; 

F) Diminuição do stress, mau humor e proteção contra depressão pós-parto 

 

3.1 Prevenção do Câncer de mama 

A amamentação reduz o risco do câncer de mama. A estimulação promove o 

amadurecimento das glândulas mamárias fazendo com que as células se tornem 

menos vulneráveis ao câncer de mama (GRADIM, et al, 2011). Os hormônios 

ocitocina e prolactina estão relacionados à amamentação. A prolactina, que tem sua 

produção aumentada após a expulsão da placenta, estimula o desenvolvimento da 

glândula e a produção do leite, enquanto a ocitocina, estimulada pela sucção do 

mamilo, induz a ejeção do leite. Sabendo-se que esses dois hormônios são 

inibitórios do estrogênio, entende-se sua importância na prevenção do câncer de 

mama, pois este é o hormônio-dependente de estrogênio (GRADIM, et al, 2011). 

As funções imunológicas estão relacionadas à proteção contra o câncer de 

mama, devido aos macrófagos presentes no leite que vão agir como defesa do 

organismo contra as infecções fazendo com que ocorra a destruição das células 

neoplásicas. Quanto mais demorado for o período de amamentação e maior o 



17 
 

 

numero de filhos aumentará a proteção contra o câncer de mama (MARTINS; 

SANTANA, 2013).  

Estatísticas mostram que o câncer de mama tem um aumento de incidência 

tanto nos países desenvolvidos quanto nos em desenvolvimento, sendo o câncer de 

mama o mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil. Relativamente raro 

antes dos 35 anos acima desta idade sua incidência cresce progressivamente, 

especialmente após os 50 anos. Segundo o Instituto Nacional de Câncer José 

Alencar Gomes da Silva (INCA) a estimativa de novos casos são de 59.700 e de 

número de mortes no total de 14.388 sendo que 14.206 seriam em mulheres e 181 

em homens. 

No ano de 2017, a revisão do Fundo Mundial para Pesquisas sobre Câncer 

(World Cancer Research Fund – WCRF) sobre lactação e câncer de mama aponta 

que a amamentação provavelmente diminui o risco de câncer de mama em mulheres 

até após a menopausa e o risco de contrair a doença diminui 4,3% a cada 12 meses 

de amamentação. Essa proteção independe de idade, etnia, paridade e situação 

hormonal (pré ou pós-menopausa). Manter o peso ideal para a idade, praticar 

atividades físicas regularmente, não consumir álcool, consumir diariamente uma 

dieta rica em frutas, verduras e legumes também contribuem para diminuir o risco de 

câncer de mama. 

 

3.2 Prevenção do Câncer de Ovário 

O câncer de ovário é um tumor do trato genital feminino, maligno, difícil de ser 

diagnostico e um dos mais letais, com estimativa de 6.150 casos novos de câncer de 

ovário, para cada biênio 2018-2019, com risco estimado de 5,79 casos a cada 100 

mil mulheres. É o sétimo mais comum e representa 3,6% dos tumores femininos. 

Ocorreram 152 mil óbitos em mulheres com câncer de ovários em 2012, o que 

representa 4,3% das mortes em mulheres, sendo a oitava causa de morte por 

câncer da população feminina. Em 2015 no Brasil ocorreram 3.536 óbitos por câncer 

de ovário (BRASIL, 2017). 

Durante o ciclo ovariano, ocorrem lesões decorrentes da expulsão do ovócito 

chamada ovulação. Esses eventos causam traumas, proliferação celular, formação 

de cistos onde as células malignas se reproduzem mais facilmente (GUEDES; 

FILHO; TAVEIRA, 2015). Durante o período de amamentação os mesmos sinais 
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neurais que estimulam a produção de prolactina também inibem os hormônios 

gonadotróficos, inibindo o ciclo ovariano. Portanto as ovulações estão suspensas, 

impedindo a possibilidade de proliferação de células neoplásicas e o risco da doença 

para as mulheres que diminui (GUYTON; HALL, 2011, p. 1040; MARTINS; 

SANTANA, 2013). 

Considera-se diminuir em 25% o risco de câncer ovariano em relação ao ato 

de amamentação, por no mínimo, dois meses (ANTUNES et al 2008). A gravidez e 

uso de contraceptivos orais (supressão da ovulação) são considerados fatores de 

proteção, pois ajudam a diminuir o numero de ovulações (STEWART; WILD, 2014). 

Mulheres que nunca tiveram filhos e não fazem uso desses hormônios tem uma 

chance maior devido ao crescimento do numero de ovulações, aumentando a 

probabilidade de desenvolver células malignas (KVACS; FRANCO; CARVALHO, 

2008, p.62). 

 

3.3 Prevenção da Osteoporose 

A osteoporose é definida como perda acelerada de massa óssea, que ocorre 

durante o envelhecimento. Essa doença provoca a diminuição da absorção de 

minerais e de cálcio, com a perda da matriz óssea calcificada aumenta o risco de 

adquirir fraturas mais comumente no antebraço, corpo vertebral e quadril. Exercícios 

físicos, ingestão de cálcio ajudam a prevenir e estender a evolução da osteoporose 

(BARRET et al, 2014, p. 338). 

A mulher pode produzir durante a lactação, próximo de 600 a 1000ml de leite 

por dia, perdendo cerca de 200mg de cálcio, consequentemente a amamentação 

pode aumentar o risco de fraturas devido a grande perda de cálcio. Entretanto, 

quando retorna a menstruação o corpo recupera a quantidade de cálcio que foi 

consumida pela criança através do leite materno, além disso, mulheres que 

amamentam por mais de oito meses podem apresentar massa óssea com densidade 

maior protegendo contra o risco de fraturas no quadril e no braço por osteoporose 

(REA, 2004). 

 

3.4 Retorno mais rápido ao peso pré-gestacional 

Durante a fase adulta a mulher necessita de 2.000 a 2.200 calorias e de 40-45 

gramas de proteína por dia para manter seu peso e continuar suas necessidades 
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físicas. No período da amamentação a nutriz necessita ingerir uma quantidade de 

500-640 calorias e de 15-20 gramas de proteína por dia. A maioria das mulheres 

termina a gestação com sobre peso devido à quantidade de calorias que adquire 

durante a concepção que varia de 100-150 calorias por dia. A gestante engorda 

durante a gravidez cerca de 11 kg sendo que a maior parte ocorre nos últimos dois 

trimestres(REA,2004). 

No puerpério nem sempre a nutriz consome a quantidade de calorias que 

precisa para a produção do leite e quantidade necessária para o bebê, durante todo 

o processo da amamentação o organismo retira a reserva de calorias que foi 

acumulada durante a gestação para a fabricação do leite, com a amamentação 

exclusiva à quantidade retirada da mãe será maior, porque o bebê estará 

consumindo somente calorias retiradas da nutriz.  

Amamentar pode gerar um emagrecimento de até 2kg por mês, no caso de 

amamentação exclusiva, pois a produção constante de leite é uma dinâmica tão 

intensa que exige da mãe cerca 600-800 calorias por dia o que assimila a meia hora 

de caminhada moderada. Ao parar de amamentar precocemente a nutriz irá manter 

o peso ganho na gestação e gastará mais tempo para recupera-lo devido à 

conservação de calorias que seriam usadas pela fabricação do leite retirada pelo 

recém-nascido na sucção (REA, 2004; MARTINS; SANTANA, 2013). 

Com essa nova fase que se inicia a mãe faz a escolha de uma alimentação 

que seja mais fácil e rápida de ser preparada, deixando toda a sua atenção e tempo 

para cuidados com o seu filho, esquecendo-se de sua alimentação. Contudo na 

lactação a mulher está mais atenta e mantém um contato mais próximo aos serviços 

de saúde pelo acompanhamento do seu filho ficando mais receptivas e favorecendo 

uma oportunidade para os profissionais de saúde orientar e realizar ações 

educativas para uma boa alimentação e nutrição e consequentemente prevenção a 

doenças adquiridas com a má alimentação (TAVARES, ET AL 2013). 

Deve-se informar a lactante que não há necessidade de ter uma alimentação 

exagerada, sendo que está pode acarretar danos à saúde. A ingesta de água e uma 

alimentação saudável e equilibrada, evitando alimentos muito calóricos, ricos em 

gorduras ou carboidratos. A alimentação deve ser fracionada no mínimo cinco 

refeições por dia, para que assim ela possa manter uma boa alimentação e controle 

do seu peso.  
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No entanto, se a nutriz tiver ganho de peso em exagero durante a gravidez 

poderá demorar mais de seis meses para conseguir alcançar o peso anterior à 

gravidez, principalmente se ela não amamentar de maneira exclusiva ou não 

conseguir uma alimentação balanceada durante a amamentação. 

 

3.5 Diminuição do sangramento da mãe e menor risco de anemia 

A ocitocina é um hormônio estimulante uterino secretado pelo neuro-hipófise. 

Este hormônio tem ação estimulante sobre a musculatura uterina sendo liberada em 

grande quantidade na hora do parto contribuindo para a expulsão do feto (GYTON; 

HALL, 2011, p.108). 

Durante quatro a cinco semanas após o parto o útero involui e seu peso é 

reduzido para menos da metade. Sabe-se que durante a gravidez ele aumenta de 50 

gramas para 1.100 gramas, mas se a amamentação for iniciada logo após o parto, 

dentro de quatro semanas o útero volta seu tamanho normal (GYTON; HALL, 2011, 

p. 1070). 

Isso se deve aos estímulos sobre a glândula hipófise através da sucção 

realizada pelo bebê. A ocitocina produzida pela hipófise, que tem efeito sobre a 

ejeção do leite também tem ação sobre o miométrio promovendo a diminuição do 

útero, consequentemente diminuição também do sangramento pós-parto e risco de 

anemia (MARTINS; SANTANA,2013).  

 

3.6 Diminuição do stress, mau humor e proteção à depressão pós-parto 

Estudos recentes vêm esclarecendo que a depressão durante a gravidez é 

um fator de risco para a amamentação mal sucedida e que a amamentação é um 

fator de proteção para a depressão pós-parto. É necessário e importante que seja 

realizado uma triagem dos sintomas depressivos durante as consultas de pré-natal. 

Quando o bebê nasce à atenção da mãe é toda voltada para a criança, ser 

mãe em tempo integral exige muito, há privação do sono, cansaço, carência, 

insegurança que levam as mães em pensar no desmame para que se diminuam as 

tarefas e cobrança. Esse transtorno psicológico pode ser amenizado criando 

condições melhores para essa mãe, por exemplo, que ela possa dormir no mínimo 

uma hora durante o dia, deixar outra pessoa responsável pelos outros filhos ou pelos 

afazeres domésticos, dando a ela um refugio para poder se cuidar um pouco mais. 
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O vinculo emocional da amamentação é tão grande que sua autoestima é 

elevada se tornando um motivo de orgulho da mãe poder oferecer algo tão 

necessário e precioso para a saúde de seu filho. O contato afetivo entre mãe e filho 

diminui o stress, o mau humor após a amamentação (ANTUNES, et al, 2008). 
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4. PAPEL DO ENFERMEIRO NA PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO 

Vários estudos vêm mostrando que ações simples podem alcançar resultados 

importantes em relação ao índice de adesão e duração do aleitamento materno. 

Pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde mostrou baixos índices de mães que 

amamentam conforme as orientações da Organização Mundial a Saúde. Esta 

deficiência está associada pela falta de informação e orientação inadequada por 

parte dos profissionais de saúde (QUEIROZ; PONTES, 2012). 

A volta ao trabalho é complicado e a consequente falta de apoio acaba 

acarretando o desmame precoce, a licença maternidade de quatro meses dificulta 

que as mães cumpram os seis meses de amamentação exclusiva, tempo mínimo 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo Ministério de Saúde, nos 

dias atuais a mulher passou a apresentar o quadro cada vez mais de desmame 

precoce devido a necessidade de retorno ao trabalho, o medo de perder o emprego 

após a licença maternidade tornou-se questão de politicas e fez o governo sancionar 

a Lei 11.770 de 10 de setembro de 2008, no Programa Empresa Cidadão que é 

quando a empresa oferece benefícios para as instituições que valorizam os direitos 

dos pais estendem a licença maternidade.prorrogando a licença maternidade por 

mais sessenta dias, mediante concessão de incentivo fiscal, alterando a Lei 8212, de 

24 de julho de 1991, de 120 pra 180 dias pra beneficiar as mães e bebês no 

aleitamento materno No momento a licença maternidade de seis meses é aprovada 

é garantido somente aos servidores publico. 

Tendo em vista que o projeto não beneficia todas as mulheres, o projeto que 

aumenta a licença maternidade para seis meses é aprovado e foi aceita pela 

Comissão de Assuntos Sociais e agora será analisada pela Câmara dos Deputados. 

Vendo em vista de opiniões divergentes que a prática pode prejudicar a contratação 

de mulheres no mercado de trabalho. A mulher deve ser informada que existem 

benefícios também em relação à lei trabalhista, que garante a mulher que ela 

amamente até os seis meses de idade. Ela terá direito durante a jornada de trabalho 

de dois descansos especiais de meia hora cada um. 

Evidências apontam que dentre os determinantes associados á adesão à 

amamentação destaca-se assim como estratégias educativas realizadas durante o 

acompanhamento do pré-natal, o apoio dos profissionais de saúde e o 

fortalecimento da rede de apoio na promoção ao aleitamento materno, especial entre 
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as mães de baixa renda. É preciso ficar atento aos sinais que indicam técnica 

incorreta, como, bochechas do bebê encovadas a cada sucção, ruídos na língua, 

mama com aparência de esticada e deformada durante a mamada, mamilos com 

fissuras, dor durante amamentação. Se a mama estiver engorgitada é necessário 

realizar a retirada do leite antes da mamada. 

Deve-se orientar as mães conforme a pega correta da mama, o bebê precisa 

aprender a sugar para conseguir retirar a quantidade de leite suficiente para 

satisfazer suas necessidades. Para que isso aconteça o bebê deve abocanhar toda 

a aréola e não somente o mamilo, a técnica incorreta e posição inadequada, dificulta 

ao bebê a manter a posição correta do mamilo e aréola favorecendo a pega 

incorreta. O bebê com pega inadequada dificulta o ganho de peso esperado, apesar 

de ficar mais tempo no peito, isso acontece porque ele suga somente o leite anterior 

tendo dificuldade de retirar o leite mais calórico que é o posterior. 

Todo profissional de saúde que é preparado para prestar assistência á mãe e 

bebê durante a amamentação deve observar de forma critica uma mamada, 

conferindo uma posição confortável para a mãe com apoio nos pés e braços, o bebê 

deve manter próximo ao corpo da mãe com o queixo apoiado nas mamas, narinas 

livres e com a boca aberta (MINISTERIO DA SAUDE, 2009, p. 23). O apoio à 

amamentação as mulheres portadoras de necessidades especiais requer 

habilidades, desenvoltura, experiente quanto às técnicas do aleitamento materno, 

criativo na adequação dos recursos disponibilizados afim de que se possa oferecer 

uma ajuda efetiva. 

O sucesso da amamentação depende de fatores históricos, sociais, culturais 

e psicológicos da puérpera e do compromisso técnico cientifico dos profissionais de 

saúde envolvidos na promoção, incentivo e apoio ao aleitamento materno. O 

enfermeiro é o profissional que mais estreitamente se relaciona com a mulher 

durante o ciclo gravídico-puerperal e tem importante papel nos programas de 

educação em saúde. É importante que o enfermeiro estabeleça uma parceria de 

confiança com a mãe aumentando sua autoestima, confiança para que ela se sinta 

segura no ato de amamentar e se tornar independente no cuidado do bebê. Essas 

orientações devem ser iniciadas durante o pré-natal. 

A atuação do enfermeiro se mostra fundamental pelo aspecto de destaque, 

reconstruindo a prática diária, conseguindo individualizar a assistência tendo um 
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olhar holístico dessa mãe, valorizando sua historia, suas especificidades, 

sentimentos e demanda própria. Ajudar essa mãe/nutriz/mulher a enfrentar e superar 

seus medos, angustias, bloqueio emocionais. Cabe à equipe de saúde incentivar e 

promover a amamentação ainda na sala de parto. A mamada na primeira hora após 

o nascimento traz vários benefícios: reforça o vinculo afetivo mãe-filho, facilita o 

inicio da amamentação, auxilia na involução uterina e protege criança contra 

infecções hospitalares.  

O pai e familiares devem ser inseridos nesse processo de amamentação e 

levar o serviço de saúde para a realidade na qual vive a mulher, o pai nesse 

momento é o elemento de apoio e segurança além de oportunizar ao homem a 

construção da paternidade á informação e ao atendimento. Conscientizar e 

desenvolver ações que permitam essa mãe a exercer a amamentação do filho de 

forma prazerosa e que o ato não seja por obrigação de ser mãe.  

Faz-se primordial o papel do enfermeiro que é fundamentado no processo 

educativo, período gravídico e puerperal sobre amamentação. Esse 

acompanhamento se mostra um facilitador e motivador da decisão, adesão e 

continuação do aleitamento materno, é um agente potencializador frente à adesão 

ao aleitamento materno já que esses profissionais têm em sua formação treinamento 

sistemático para atuar junto a essas mulheres, a fim de promover a apropriação dos 

benefícios da amamentação tanto para seu filho como para a sua saúde. 

O enfermeiro deve ter um olhar atento, acurado voltado às mães que não 

amamentaram anteriormente em outra gestação, bem como para as primíparas 

promovendo estratégias com uma abordagem de fácil compreensão com linguagem 

de acordo com o seu nível socioeconômico capacitando essa mãe a amamentar. 

Evidencias apontam que dentre os determinantes associados à adesão a 

amamentação destaca-se, assim como as estratégias educativas realizadas. O pré-

natal é o momento ideal para fornecimento de orientações acerca do aleitamento 

materno e seus benefícios, já que intervenções especificas de apoio profissional e 

acesso à informação adequada tem se mostrado efetivamente para melhorar as 

taxas dessa prática. 

Sabe-se que o profissional de saúde em especial o enfermeiro tem papel 

fundamental na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, e para exercer 

esse papel é necessário além do conhecimento, habilidades relacionadas à 
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lactação, ter um olhar holístico, atento, sempre levando em consideração os 

aspectos emocionais, a cultura familiar, sabendo respeitar as particularidades de 

cada mãe. Porque apesar de ser um ato natural na teoria, na prática, o processo 

pode ser difícil, no inicio com até hipótese de abandono do aleitamento materno por 

medo, falta de informação e apoio adequado, motivos emocionais, cansaço ou 

desanimo, pega incorreta, com a demora do bebê para se adaptar ao peito. 

Toda mulher e seu companheiro deve receber as orientações do enfermeiro 

seja em âmbito da rede básica, hospitalar ou ambulatorial sobre os benefícios da 

amamentação para a criança, para a família e especialmente para a mulher que 

amamenta. Durante as consultas o enfermeiro deve incentivar a mulher a fazer 

perguntas, esclarecendo todas as suas duvidas, mitos comuns da comunidade, 

orientar a respeito do cuidado com as mamas, fornecer informações sobre os 

benefícios à saúde da mulher quando ela amamenta também deve fazer parte do 

programa. Tendo assim a oportunidade de realizar não somente atividades 

educativas, mas também assistenciais, especialmente nas ocorrências comuns 

durante o inicio da amamentação, responsáveis algumas vezes pelo desmame 

precoce.  

O enfermeiro deve estar preparado tendo conhecimento cientifico e técnico 

sobre anatomia e fisiologia da lactação, da sucção, dos fatores emocionais e 

psicológicos que possam interferir, além de técnicas de comunicação, para que 

saiba orientar sobre a posição e pega adequada. Que ele saiba prevenir, reconhecer 

e resolver as dificuldades na interação mãe e filho, especialmente no que se refere à 

amamentação como obstáculos identificados para que a sua prática seja bem 

sucedida. Portanto é preciso ter um olhar atento para as necessidades da nutriz, 

durante o aleitamento materno no período da internação hospitalar, sejam 

precocemente identificadas e resolvidas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa realizada apresenta a importância da amamentação para a saúde 

da mãe. A amamentação é um assunto muito abordado durante anos, devido a sua 

importância de promoção e prevenção da saúde da criança. E com base nos 

resultados desse estudo, pode-se constatar que os benefícios da amamentação 

para a saúde da mãe ainda são poucos informados durante as consultas de pré-

natal. A atenção assim como as informações são voltadas para os benefícios que o 

leite materno tem para o bebê, embora se saiba que a mulher que amamenta terá 

vários benefícios. Com base no que foi abordado nessa pesquisa nota-se a 

necessidade de mais trabalhos científicos sobre o tema, uma vez que estudiosos 

reconhecem que as mulheres que amamentam são beneficiadas, contribuindo para 

sua saúde física, psíquica e emocional. 

A gravidez é um momento individual de cada mulher, um privilégio para 

muitas. E nesse período que se deve ter um olhar atento, abrangente e acurado da 

equipe de saúde voltado para a mãe, preparando e resgatando a mulher para a 

amamentação, trabalhando os seus medos, inseguranças, desejos, orientando sobre 

seus direitos de amamentar o seu filho em qualquer ambiente, sem que haja 

discriminação e ou repúdio da população. Toda mulher deve ter a consciência e 

desenvolver seus conhecimentos sobre as vantagens da amamentação para a 

saúde de ambos. 

Os profissionais de saúde, em especial o enfermeiro tem um papel 

fundamental para a promoção, sucesso e permanência da amamentação, tendo 

como função orientar, ouvir, esclarecer duvidas que possam surgir durante o período 

de amamentação para que não seja um ato obrigatório e sim prazeroso e de 

relevância para sua saúde e de seu filho, devendo ser incluído como prioridade na 

estratégia de saúde para a melhora da qualidade de vida da mulher. 

Realizar e manter uma educação para as mulheres sobre os benefícios da 

amamentação seria uma estratégia de relevância já que intervenções especificas de 

apoio profissional e acesso a informação adequada tem mostrado efetividade para 

melhorar as taxas dessa prática. Uma mulher bem informada e segura para 

realização da amamentação ela está se protegendo de possíveis doenças e se 

promovendo melhor qualidade de vida. 
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