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RESUMO 

 

A amamentação é uma atitude indispensável para o desenvolvimento da criança, 
configurando-se como a maneira mais eficaz de nutri-la, protegendo-a de doenças e 
principalmente favorecendo para o estabelecimento do vínculo entre mãe e filho, 
sendo esta uma prática aprendida pela mãe e seu bebê. Contudo, o processo de 
aleitamento materno exclusivo está suscetível a sofrer interferências que podem 
ocasionar o desmame precoce. Partindo desse pressuposto, levantou-se a seguinte 
questão norteadora: Em que medida a pega incorreta da mama pode interferir no 
aleitamento materno exclusivo e influenciar no desmame precoce? Este estudo teve 
como objetivo geral, compreender como a pega incorreta da mama pode interferir no 
aleitamento materno exclusivo e influenciar no desmame precoce. E os objetivos 
específicos foram: descrever a pega incorreta da mama; discutir sobre a importância 
do enfermeiro frente ao processo de aleitamento materno exclusivo e por fim, 
apontar estratégias para o enfrentamento desta interferência no aleitamento 
materno. A metodologia utilizada foi a revisão bibliográfica, caracterizando-se como 
uma pesquisa qualitativa e descritiva, com o levantamento das informações sobre o 
tema nos dados do Ministério da Saúde (MS) e artigos encontrados nas bases de 
dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), durante o período de abril/2018 a 
agosto/2018. Os resultados evidenciaram que diversos são os fatores que podem 
interferir de forma negativa no aleitamento materno exclusivo, por meio de um ciclo 
vicioso que tem início com a pega incorreta da mama, podendo evoluir para o 
desmame precoce.  O profissional enfermeiro tem papel fundamental desde o pré-
natal, parto e puerpério, por meio da escuta ativa e acolhimento, sendo sua 
responsabilidade comunicar-se com a mãe e seus familiares de forma clara, 
esclarecendo suas dúvidas, medos e anseios. Contando ainda com o auxílio de 
estratégias para o enfrentamento desta interferência durante o processo de 
amamentação que têm em vista, apoiar, incentivar e promover o aleitamento 
materno exclusivo evitando o desmame precoce, além de favorecer a redução da 
mortalidade infantil. Sendo o enfermeiro o profissional presente durante todas as 
etapas, pré-natal, parto e puerpério, é essencial que este se capacite com 
conhecimentos técnicos sobre a amamentação, além de serem primordiais, 
conhecimentos e habilidades que apoiem e acolham a mãe e seus familiares, sendo 
capaz de sanar seus questionamentos, através da troca de informações de forma 
clara, possibilitando assim, para que não ocorra a interrupção antecipada do 
aleitamento materno exclusivo.  
 

Palavras-chave: Aleitamento Materno; Desmame Precoce; Enfermagem. 
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ABSTRACT 

Breastfeeding is an indispensable attitude for the development of the child, being the 
most effective way to nourish it, protecting it from diseases and especially favoring 
the establishment of the bond between mother and child, a practice learned by the 
mother and your baby. However, the exclusive breastfeeding process is susceptible 
to interference that can lead to early weaning. Based on this assumption, the 
following guiding question was raised: To what extent can incorrect breastfeeding 
process interfere with exclusive breastfeeding and influence early weaning? The 
purpose of this study was to understand how incorrect breastfeeding can interfere 
with exclusive breastfeeding and influence early weaning. And the specific goals 
were: to describe the incorrect handgrip of the breast; discuss the importance of the 
nurse in the exclusive breastfeeding process and, finally, point out strategies for 
coping with this interference in breastfeeding. The methodology used  
was the bibliographic review, characterized as a qualitative and descriptive research, 
with the collection of information on the subject in the data of the Ministry of Health 
(MS) and articles found in the databases of the Virtual Health Library (VHL), during 
the period from April / 2018 to August / 2018. The results evidenced that several 
factors can negatively interfere in exclusive breastfeeding through a vicious cycle that 
begins with the incorrect breastfeeding and can evolve to early weaning. The nurse 
practitioner has a fundamental role from prenatal, childbirth and puerperium, through 
active listening and welcoming, and it is her responsibility to communicate with the 
mother and her family in a clear way, clarifying her doubts, fears and longings. It also 
counts on the help of strategies to cope with this interference during the 
breastfeeding process aimed at supporting, encouraging and promoting exclusive 
breastfeeding, avoiding early weaning, as well as reducing infant mortality. Being a 
nurse practitioner present during all stages, prenatal, childbirth and puerperium, it is 
essential that the nurse be trained with technical knowledge about  
breastfeeding, in addition to being primordial, knowledge and skills that support and 
welcome the mother and her family, being able to heal their questions, through the 
exchange of information in a clear way, thus enabling, so that the anticipated 
interruption of exclusive breastfeeding does not occur. 

Key-words: Breast Feeding; Weaning; Nursing. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A amamentação vai muito além do que apenas nutrir a criança. É um 

processo que envolve uma comunicação intensa entre mãe e filho, que terá impacto 

no estado nutricional da criança, em seu sistema imunológico, em sua fisiologia e no 

seu desenvolvimento intelectual e emocional, além de interferir na saúde física e 

psicológica da mãe. O ato de amamentar demanda alguns cuidados, e este ato não 

deve ser um momento em que haja dor e sim um momento prazeroso tanto para a 

mãe quanto para o bebê (BRASIL, 2009).  

O aleitamento materno possui algumas classificações e definições, e 

segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) o aleitamento materno exclusivo 

ocorre no momento em que a criança recebe apenas leite materno, diretamente da 

mama ou retirado da mesma, ou leite humano de outra fonte. Além de recomendar 

juntamente com o Ministério da Saúde (MS) que a amamentação ocorra até os dois 

anos de idade ou mais, e que durante os seis primeiros meses ocorra o aleitamento 

materno exclusivo, sem a necessidade de sucos, chás, água ou outros alimentos. 

Após os seis meses, a amamentação deve ser complementada com outros tipos de 

alimentos (BRASIL, 2009). 

Diante disto, este estudo teve como tema a área de Saúde da Mulher, com 

foco no esclarecimento sobre o aleitamento materno exclusivo na vida da mãe-bebê 

e como esse processo pode sofrer interferências, em que a ausência de informação 

ou a mesma passada de forma superficial ao que se trata do aleitamento materno 

exclusivo poderá acarretar no desmame precoce.  

O enfermeiro tem papel fundamental na orientação às mulheres no processo 

de amamentação, que tem início desde o pré-natal, se estendendo até o período 

pós-parto. A partir das informações passadas de forma clara e coerente por meio do 

enfermeiro, muitas mães poderão evitar sofrimentos e interferências no aleitamento 

materno exclusivo. Partindo desse pressuposto, levantou-se a seguinte questão 

norteadora: Em que medida a pega incorreta da mama pode interferir no aleitamento 

materno exclusivo e influenciar no desmame precoce? 

Diante da problemática citada acima, o objetivo geral do trabalho foi 

compreender como a pega incorreta da mama pode interferir no aleitamento materno 

exclusivo e influenciar no desmame precoce. Já os objetivos específicos foram: 

descrever a pega incorreta da mama; discutir sobre a importância do enfermeiro 
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frente ao processo de aleitamento materno exclusivo e por fim, apontar estratégias 

para o enfrentamento desta interferência no aleitamento materno. 

Este estudo caracterizou-se como uma revisão bibliográfica, sendo uma 

pesquisa qualitativa e descritiva. As informações sobre o tema foram levantadas 

através de dados do Ministério da Saúde (MS) e artigos encontrados nas seguintes 

bases de dados da Biblioteca Virtual de Saúde (BVS): Scientific Eletronic Library 

Online (SciELO), Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS) e Banco de Dados em Enfermagem (BDENF), durante o período de 

abril/2018 a agosto/2018, por meio dos descritores “Aleitamento Materno”, 

“Desmame Precoce” e “Enfermagem”. Com um recorte temporal no período de 10 

anos (2008-2017). Utilizando como filtro artigos em português e que apresentaram 

textos completos. Dessa forma, foram encontrados 215 artigos para análise e 

construção dos resultados do estudo. Dentre estes, 20 foram separados pelos títulos 

expostos. Desse modo, 13 artigos foram selecionados para contemplar os objetivos 

propostos neste estudo, sendo 7 encontrados na base de dados da SciELO, 3 

encontrados na base de dados da LILACS e 3 encontrados na base de dados da 

BDENF, além de contar com 3 manuais do Ministério da Saúde (MS), considerando 

como critérios de inclusão os textos que se apresentavam completos e que após a 

leitura possuíam contextualização com o tema abordado ao longo desta pesquisa.  
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2. A PEGA INCORRETA DA MAMA E OS PROBLEMAS DESENCADEADOS 

NA AMAMENTAÇÃO EXCLUSIVA 

 

A maternidade marca o início de uma nova etapa na vida da mulher. Diante 

disso, a experiência de conceber um filho proporciona comportamentos, 

sentimentos, sonhos, expectativas e emoções que são essenciais para a realização 

do aleitamento exclusivo. Os primeiros momentos após o parto são repletos de 

sensações intensas e variadas, e o primeiro dia é de extrema instabilidade psíquica 

e emocional. A puérpera vivencia simultaneamente o período de recuperação da 

estafa do parto, estando confusa, vulnerável e ao mesmo tempo entusiasmada com 

o nascimento do filho, o que acarreta em sentimentos ambíguos, como a euforia e a 

depressão (BRANT; AFFONSO; VARGAS, 2009). 

O aleitamento materno (AM) é a maneira natural de estabelecer o vínculo 

entre mãe e filho, além de oferecer benefícios para ambos, sendo o leite materno o 

alimento essencial para o desenvolvimento e crescimento adequado da criança. Por 

este motivo, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que todas as crianças até 

o sexto mês de vida devem receber aleitamento materno exclusivo (AME), que é a 

forma ideal e necessária para a alimentação, se estendendo até os dois anos ou 

mais (LIMA; NASCIMENTO; MARTINS, 2018). 

Seja qual for a cultura, com o nascimento de um filho almeja-se que a mulher 

se torne capaz de exercer o papel de mãe (BRANT; AFFONSO; VARGAS, 2009). A 

história e as experiências vividas pela mulher no decorrer da sua vida podem afetar 

na maneira como ela irá desempenhar a maternidade com o seu bebê (ZANATTA; 

PEREIRA, 2015). 

 Em relação ao aleitamento materno, a mulher é fortemente influenciada por 

diversos fatores socioculturais, biológicos, psicológicos e emocionais. Atualmente, 

diferente do que ocorreu ao longo dos anos, a mulher decide (ou não) pela 

amamentação e opta por quanto tempo pode (ou vai) amamentar (BRANT; 

AFFONSO; VARGAS, 2009). 

Ainda que tenham ocorrido avanços no que se trata da amamentação 

exclusiva em todo o mundo e de suas diversas vantagens, inúmeros fatores ainda 

interferem no processo da amamentação, contribuindo para o insucesso ou 

interrupção da mesma, levando ao desmame precoce. Fatores que serão 
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desencadeados pela pega incorreta da mama, ocasionando problemas futuros 

(ALVARENGA et al., 2017). 

Muito se acredita que a amamentação não envolve apenas o instinto materno, 

já que a mulher não tem a obrigação de saber amamentar seu filho, sendo algo 

aprendido e estimulado através de uma técnica adequada para que o processo de 

amamentação possa ser mais proveitoso possível (SKUPIEN; RAVELLI; ACAUAN, 

2016).   

A técnica de amamentação promove um momento prazeroso tanto para mãe, 

quanto para o seu bebê, pois é a oportunidade de fortalecer os laços entre eles, com 

os olhos nos olhos e o contato contínuo, proporcionando intimidade, troca de afeto e 

carinho, sentimentos de proteção e segurança no filho e de realização e 

autoconfiança na mãe, sendo uma forma muito especial de comunicação (BRASIL, 

2009). 

   Mesmo que o reflexo primitivo de sucção esteja presente nos bebês, é 

fundamental que ele aprenda a retirar o leite da mama de forma eficaz. A pega 

adequada da mama requer do bebê uma abertura ampla da boca, em que abocanhe 

não apenas o mamilo, mas também parte da aréola, no qual um lacre perfeito é 

formado entre a mama e a boca, o que garante a formação do vácuo, imprescindível 

para que a aréola e o mamilo se mantenham dentro da boca do bebê (BRASIL, 

2009). 

   A técnica de como amamentar, orienta o modo como a díade mãe-bebê deve 

se posicionar para amamentar/mamar e a como a pega correta/sucção devem ser 

feitas, o que é primordial para que o bebê consiga retirar de forma eficiente o leite do 

peito, além de não lesionar os mamilos. A pega incorreta do bebê faz com que o 

mamilo não fique protegido da fricção e compressão, ocasionando, lesões mamilares 

(BRASIL, 2009). 

Os traumas mamilares e dor durante a amamentação estão entre os 

principais fatores que causam o desmame precoce. As fissuras e rachaduras na 

aréola podem surgir nos primeiros dias de amamentação, sendo causadas pelo ato 

da sucção ou pela pega incorreta do bebê (LIMA; NASCIMENTO; MARTINS, 2018). 

Segundo o Ministério da Saúde (2009) é normal à mulher que está 

amamentando sentir dor discreta ou moderada nos mamilos no início das mamadas, 

por conta da forte sucção. Porém, essa dor não deve persistir mais de uma semana. 

Ter os mamilos dolorosos e machucados, mesmo sendo comum, não é uma 
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situação normal e precisa de intervenção. A dor para amamentar é provocada pelas 

lesões mamilares, por posicionamento e pega inadequados. 

A dor em excesso, pode ser um indicativo de ingurgitamento mamário, 

conhecido também como “leite empedrado”. No ingurgitamento a mama fica 

excessivamente distendida, o que pode gerar grande desconforto na mulher, em que 

muitas vezes é acompanhado de febre e mal-estar. Os mamilos ficam achatados, o 

que dificulta a pega do bebê, além de prejudicar a fluidez do leite com facilidade em 

muitos casos (BRASIL, 2009). 

Por tempos acreditou-se que o tamanho do mamilo interferia na 

amamentação, mas já foi provado em diversos estudos que até mesmo os mamilos 

pequenos não são empecilhos para a amamentação, visto que o mamilo é só um 

terço da porção que o bebê deve introduzir na boca para a sucção de forma efetiva 

(SOUZA et al., 2016). 

 Frequentemente, as mães associam de forma equivocada que o bebê está 

fazendo uma boa sucção quando ela sente dor, sem conhecimento de que a pega 

correta não causa dor e de que a mesma é de extrema importância para uma boa 

sucção. A pega incorreta pode fazer com que o bebê não faça a sucção do leite de 

maneira suficiente para se alimentar, o que pode resultar em choro e agitação. Além 

disso, a pega errada faz com que a mãe fique ansiosa, tensa, perdendo a 

autoconfiança, acreditando que o seu leite é insuficiente e/ou fraco (SOUZA et al., 

2016). 

 A mastite também é um obstáculo comum entre as mães nos primeiros dias 

de amamentação. Sendo resultante da produção de leite maior do que necessário 

para o seu bebê, o que não está sendo sugado, acaba se acumulando na mama 

causando dor na região. Em algumas situações, por conta das dores, a mãe não 

consegue amamentar, o que pode resultar no desmame precoce (LIMA; 

NASCIMENTO; MARTINS, 2018). 

 Na amamentação exclusiva, a quantidade de leite produzido varia, 

dependendo da frequência das mamadas e do quanto à criança mama. Quanto mais 

volume de leite e mais vezes o bebê mamar, maior será a produção de leite. De 

acordo com o Ministério da Saúde (2009) a amamentação deve ser feita em livre 

demanda, sendo uma amamentação sem restrições de horários e de tempo de 

permanência na mama.  



 15 

 Geralmente, um bebê em aleitamento materno exclusivo mama de 8 a 12 

vezes ao dia. Porém, algumas mães, normalmente as que se sentem inseguras e as 

que estão com baixa auto-estima, interpretam esse tipo de comportamento que é 

normal, como sendo sinal de fome, leite fraco ou leite insuficiente, 

consequentemente podendo resultar na introdução precoce e desnecessária de 

suplementos (BRASIL, 2009). 

 A maior parte das mulheres tem condições fisiológicas para a produção de 

leite suficiente conforme a demanda do seu bebê. Contudo, muitas mães acreditam 

no mito do “leite insuficiente” ou “leite fraco”. Diversas vezes, esse tipo de 

preocupação ocorre por conta do sentimento de insegurança da mãe quanto ao seu 

papel de nutrir completamente seu bebê (BRASIL, 2009). 

  A insegurança materna passa a ser reforçada por pessoas próximas, como 

pai, avós, tias, que acreditam na ideia de que o choro do bebê e as mamadas 

frequentes sejam sinais de fome. A suplementação com outros leites, por vezes 

tranquiliza mais a mãe e essa tranquilidade é repassada ao seu filho, que passa a 

chorar menos, o que reforça a ideia de que realmente o bebê estava passando 

fome. Logo que a suplementação tem início, o bebê passa a sugar menos o peito da 

mãe, o que consequentemente fará com que haja menor produção de leite, 

acarretando com frequência na interrupção da amamentação (ABREU; FABBRO; 

WERNET, 2013). 

 Muitos fatores maternos ou da criança podem limitar o esvaziamento das 

mamas, ocasionando a diminuição na produção do leite. A pega incorreta é a 

principal causa da remoção insuficiente do leite. As mamadas espaçadas e/ou 

curtas, a amamentação feita com horários preestabelecidos, ausência das mamadas 

durante a noite, ingurgitamento mamário, uso de suplementos, chupetas e 

mamadeiras, também podem levar ao esvaziamento inadequado das mamas 

(BRASIL, 2009). 

Um fator importante que pode contribuir com o esvaziamento inadequado das 

mamas, além de ser considerada uma dificuldade na amamentação exclusiva é o 

trabalho materno fora do lar. Nesses casos, a manutenção da amamentação 

depende do cargo que a mãe ocupa, da carga horária de trabalho, das leis e de 

relações trabalhistas, do apoio recebido pelo cônjuge e pela família, e no ambiente 

de trabalho ao que se trata do aleitamento materno (BRASIL, 2009). 
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  Diante disso, em muitos casos, a escapatória de algumas mães que 

retornaram ao trabalho é a introdução de bicos artificiais, mais conhecidos como 

mamadeiras e chupetas. Porém, o que inicialmente pode ser visto como uma 

solução acaba por se tornar um problema ainda maior. Pois, o uso de mamadeiras, 

além de ser uma grande fonte de contaminação, pode ter aspectos negativos na 

amamentação. Nota-se que algumas crianças, após o uso da mamadeira, começam 

a demonstrar dificuldade quando voltam a mamar no peito. Alguns autores nomeiam 

essa dificuldade de “confusão de bicos”, causada pela grande diferença entre a 

forma de sugar na mama e na mamadeira (ABREU; FABBRO; WERNET, 2013). 

 Após a utilização da mamadeira, é comum a criança começar a mamar no 

seio, porém, após alguns instantes, chorar e largar a mama. Isto acontece, pois o 

leite da mamadeira tem uma fluidez mais abundante desde a primeira sucção, 

diferentemente do que acontece ao sugar a mama em que fluxo de leite demora um 

pouco mais, e alguns bebês não suportam essa espera (BRASIL, 2009). O 

oferecimento do leite na mamadeira pode fazer com que o bebê não aceite mais o 

seio materno com naturalidade, acarretando assim, no desmame precoce (SOUZA 

et al., 2016). 

 As chupetas são utilizadas em muitas crianças em todo o mundo, mesmo 

sendo uma prática desaconselhada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), 

principalmente para as crianças que estão sendo amamentadas. O Ministério da 

Saúde (MS) declara que o uso de chupetas causa danos à saúde da criança, já que 

interfere negativamente no processo de amamentação, e está relacionada à maior 

ocorrência de otite média, alterações do palato e candidíase oral (sapinho). O 

aleitamento exclusivo também sofre interferências como o uso de água, chás e 

outros leites, o que poderá ocasionar o desmame precoce e o aumento da 

morbimortalidade infantil (BRASIL, 2009 e DEMITTO; BERCINI; ROSSI, 2013). 

 A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) insere nas embalagens 

dos produtos “O Ministério Saúde informa: a criança que mama no peito não precisa 

de chupeta, bico ou mamadeira. O uso de chupeta, bico ou mamadeira prejudica a 

amamentação”, com o intuito de reduzir o uso de bicos artificiais na população 

(DEMITTO; BERCINI; ROSSI, 2013). 

 A utilização de chupetas e mamadeiras pode alterar o reflexo de sucção do 

RN e interferir na pega adequada da mama, tendo como consequência o desmame 

precoce, pois o bebê passará a rejeitar o seio materno, uma vez que ao tentar retirar 
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o leite da mama sentirá maior dificuldade do que apresentada quando experimentou 

a retirada na mamadeira, visto que a quantidade retirada da mama é menor 

comparada a da mamadeira, dificultando as próximas mamadas (SOUZA et al., 

2016). 

  Com a introdução de mamadeiras e chupetas, ocorre uma sucção incorreta, 

o que implica em mamadas mais curtas e pouco frequentes, tendo como resultado 

mamas cheias e ingurgitadas, além de acarretar em fissuras, mastites e muita dor. 

Todos estes acontecimentos ocorrem como um ciclo vicioso, que é desencadeado 

por meio da pega incorreta da mama e influencia de forma clara no desmame 

precoce (ALVARENGA et al., 2017). 
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3. O PAPEL DO ENFERMEIRO NO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO 

DURANTE PRÉ- NATAL, PARTO E PUERPÉRIO 

 

É importante destacar que a amamentação não é apenas uma questão 

fisiológica de alimentar o bebê, mas é o momento em que se estabelece o vínculo 

entre mãe e filho. A mulher nesse momento experimenta grandes transformações 

psicológicas e emocionais que determinam o seu prazer em amamentar, e essas 

transformações serão vivenciadas por cada mãe à sua maneira (BRANT; 

AFFONSO; VARGAS, 2009). 

O período da gestação é o momento ideal para estabelecer a promoção da 

amamentação, pois tem impacto positivo no aleitamento materno, principalmente 

nas mães de primeira viagem. O acompanhamento pré-natal é uma ótima 

oportunidade para incentivar as futuras mães a amamentarem seus filhos. É 

imprescindível que pessoas importantes como o companheiro e a mãe da gestante 

participem desse momento e também sejam aconselhadas (BRASIL, 2009). 

Apesar de ser uma atitude natural, a amamentação é também um 

comportamento, sendo assim, pode ser aprendido. Por esta razão, é fundamental a 

presença de profissionais de saúde apoiando e encorajando as mães para que 

iniciem e mantenham o AME nos primeiros seis meses de vida da criança e que 

introduza a alimentação complementar adequada no período correto (BARBIERI et 

al., 2015). 

Durante o acompanhamento do ciclo gravídico-puerperal da mulher, a 

realização de ações educativas tem grande importância, com início o mais cedo 

possível, com intuito de menores complicações no puerpério e sucesso na 

amamentação (SKUPIEN; RAVELLI; ACAUAN, 2016). 

Inúmeros são os fatores que podem interferir no equilíbrio emocional da mãe 

no processo de aprendizado da amamentação. O modo como à mulher vivenciou a 

sua gravidez e adaptação ao puerpério são extremamente relevantes para a 

estabilidade psicológica e emocional da mãe. Sentimentos de confiança, calma e 

tranquilidade ajudam para um bom aleitamento, já sentimentos como depressão, 

dor, fadiga, medo e ansiedade, podem causar o fracasso da amamentação. Diversas 

mulheres se tornam mães com habilidades mínimas ou nenhuma em prosseguir com 

a amamentação, o que as deixam mais suscetível a encontrarem dificuldades ao 

longo do processo. Consequentemente, os profissionais de saúde, principalmente os 
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enfermeiros, tem papel fundamental na prevenção e cuidados dessas dificuldades 

apresentadas, o que requer conhecimentos, atitudes e habilidades específicas 

(BRANT; AFFONSO; VARGAS, 2009).  

Os enfermeiros precisam se apoderar tanto em sua prática clínica da lactação 

como nas habilidades clínicas no aconselhamento. As informações e 

recomendações sobre o aleitamento materno não se limitam ao pré-natal, mas 

continua para a área hospitalar, pré-parto, parto e puerpério (BARBIERI et al., 2015). 

Dessa forma, destaca-se a importância de que o enfermeiro tenha 

conhecimento do contexto sociocultural e cotidiano em que a mãe está inserida, 

suas queixas e dúvidas, expectativas e medos, mitos e crenças relacionados ao AM, 

que influenciam de forma negativa na amamentação. Segundo Barbieri et al. (2015) 

estudos mostram que a qualidade da orientação dada pelos enfermeiros, desde o 

período do pré-natal, beneficia a adesão ao AME, o qual proporciona ao bebê não 

só condições físicas boas, mas também afetivas, psicológicas e econômicas.  

Para uma assistência de enfermagem de qualidade, a comunicação é 

essencial, pois somente através dela poderá ser desenvolvido um plano de cuidados 

seja qual for o nível de atenção, uma vez que por meio do compartilhamento de 

ideias e valores, o profissional conhecerá as reais necessidades do paciente. Neste 

sentido, os profissionais enfermeiros que atuam na promoção à amamentação, 

devem colocar-se disponíveis para orientar as situações que envolvem o aleitamento 

materno. Portanto, o enfermeiro atua como uma ligação entre o conteúdo teórico-

científico e a prática que será vivenciada pela mãe, explicando a importância, as 

vantagens da amamentação, desmistificando crenças e preconceitos (BRANDÃO et 

al., 2012).  

O apoio e incentivo do AME é fundamental para que a amamentação tenha 

sucesso e deve partir desde o início da gestação, de preferência por meio das 

Unidades Básicas de Saúde (UBS), que funcionam como porta de entrada do 

Sistema Único de Saúde (SUS), que garante resolutividade e atendimento integral, 

focando na promoção do aleitamento materno e prevenção de agravos que podem 

ser evitados com o aleitamento materno exclusivo (BARBIERI et al., 2015). 

No que se trata do uso da comunicação para prestar uma assistência eficaz, o 

enfermeiro poderá implementar a comunicação verbal que é a utilização de palavras 

para coletar dados, orientar, esclarecer e registrar. Ou a comunicação não-verbal, 

que é a transmissão da informação sem o uso de palavras, o que poderá 
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acrescentar significado ao que está sendo dito na comunicação verbal (BRANDÃO 

et al., 2012).  

Ao longo do pré-natal, a mulher deverá ser orientada pelo enfermeiro para 

vivenciar este ciclo de forma positiva, realizando seis consultas no mínimo, com uma 

no primeiro trimestre, duas no segundo e três no último trimestre, sem esquecer de 

uma consulta no pós-parto, até 42 dias após o parto (SKUPIEN; RAVELLI; ACAUAN, 

2016). 

O acompanhamento pré-natal pode ocorrer de maneiras distintas, como o 

atendimento individual, e também em grupos de orientação e apoio à amamentação 

exclusiva, que representa um espaço em que as mães, cônjuges e demais familiares 

podem participar esclarecendo suas dúvidas, com a oportunidade de escutar novas 

informações e aprender com as experiências das outras mães presentes.  

Independente de ser o acompanhamento em grupo ou individual é importante à 

comunicação com as mulheres, sendo papel do enfermeiro, conversar sobre 

aspectos como experiências anteriores, mitos, crenças, medos, preocupações que 

estejam relacionados ao AM; sobre a importância da amamentação logo após o 

parto, do alojamento conjunto e da técnica adequada de como amamentar, como o 

posicionamento e pega que previnem complicações relacionadas à lactação; a 

possíveis dificuldades na amamentação e a maneira de preveni-las; sobre o 

comportamento normal do recém-nascido (RN); sobre o uso de bicos artificiais como 

chupetas e mamadeiras e os danos que podem causar (BRASIL, 2009). 

Do mesmo modo, é papel do enfermeiro esclarecer para a mãe que o leite 

materno apresenta superioridade quando comparado a outros tipos de leite ou 

alimentos, além de ter ação importante para o RN na proteção contra infecções do 

trato respiratório, infecções gastrointestinais como diarreia e doença de Crohn, 

alergias, diabetes mellitus, entre outras. Além de proporcionar crescimento e 

desenvolvimento saudável para o RN, estreitando o vínculo entre mãe e filho, 

também reduz o índice de mortalidade infantil, gerando benefícios não só para a 

criança, mas também para a mãe, já que o aleitamento produz menores custos 

financeiros, diminui a ocorrência de alguns tipos de fraturas, câncer de mama e 

ovários, além de morte por artrite reumatoide (BARBIERI et al., 2015). 

Além de esclarecer outras dúvidas, como por exemplo, que o fator nutricional 

tem grande importância na amamentação, uma vez que, o leite materno contém a 

quantidade necessária de lipídeos, carboidratos, proteínas, minerais e vitaminas que 
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possibilitam a criança um crescimento adequado, não existindo outras maneiras para 

substituí-lo. Assim sendo essencial na prevenção de doenças no primeiro ano de 

vida do lactente. Sendo responsável por conferir ao recém-nascido imunidade 

passiva, pois contém anticorpos (IgA, IgM, IgG), enzimas de ação bactericida 

(lactoferrina e lisosoma), fator bífido, lipase para a digestão de gorduras e células de 

defesa (macrófagos, neutrófilos e linfócitos B e T), sendo importantes para o recém-

nascido que ainda possui sistema imunológico imaturo, portanto estando mais 

suscetível a infecções e alta taxa de mortalidade (PEDROSO; FARIA; SOLER, 

2008). 

Estudos apontam que o enfermeiro é o profissional da área de saúde que 

mais realiza ações de promoção e incentivo ao aleitamento materno exclusivo. Além 

de receberem informações durante o período do pré-natal, as mulheres relatam ter 

recebido orientações sobre AM na maternidade. Neste momento são de total 

importância as informações passadas de forma correta as mães, visto que a partir do 

nascimento do bebê a mulher dará início à prática de amamentação. Durante a 

primeira semana de vida da criança, é o momento ideal para auxiliar a mulher nas 

dificuldades que podem ocorrer no AME (BARBIERI et al., 2015). 

O posicionamento do bebê na mama e as massagens no seio podem ser 

considerados como práticas da comunicação não-verbal. Na realidade, são técnicas 

utilizadas para a promoção ao aleitamento materno e não caracterizam um tipo de 

comunicação. Porém, o enfermeiro ao ensiná-las, usa a comunicação verbal e a 

demonstra juntamente para que a informação seja melhor compreendida 

(BRANDÃO et al., 2012).  

Essas demonstrações são importantes enquanto as orientações estão sendo 

passadas, pois muitas mães não as conhecem. Compreende-se que o 

posicionamento pode interferir no aleitamento materno exclusivo por causar 

desconforto na hora das mamadas, ou acarretando em problemas como fissuras, 

ingurgitamento mamário e mastites. Já a retirada do leite através das massagens e o 

seu armazenamento ajudam as mães que trabalham fora e desejam amamentar seu 

filho exclusivamente. Essas técnicas, ao serem esclarecidas pelo enfermeiro, 

proporcionam maior segurança para a mãe e estimula a continuidade da 

amamentação (BRANDÃO et al., 2012).  

No puerpério, também conhecido como período pós-parto, os enfermeiros 

devem estar capacitados para acompanhar o processo de amamentação, o 
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crescimento e desenvolvimento do bebê, nos atendimentos individuais e nas visitas 

domiciliares (VD) (BRASIL, 2009). 

A comunicação é uma forma de atuação do enfermeiro com a mãe, em que 

ele a escuta, procura entendê-la e por meio dos seus conhecimentos proporciona 

assistência para propiciar planejamento, tomada de decisões e fortalecimento para 

lidar com pressões, aumentando sua autoconfiança. Por este motivo, a comunicação 

no processo de amamentação deve estar presente desde o pré-natal, nas visitas 

domiciliares, no pós-parto imediato com a primeira mamada, no alojamento conjunto, 

na alta hospitalar e também nas consultas de puericultura (BRANDÃO et al., 2012).  

Os profissionais de saúde são fundamentais para ajudar as mães a fim de 

que a amamentação seja um ato prazeroso, proporcionando à puérpera o 

esclarecimento de qualquer dúvida, visto que a falta de informações sobre a 

amamentação pode influenciar negativamente, ocasionando o desmame precoce 

(SKUPIEN; RAVELLI; ACAUAN, 2016).  

Quando falamos do profissional enfermeiro, este tem papel essencial no que 

se trata do AME, pois ele é responsável por dar apoio e acolher as mães, sempre 

levando em conta a sua individualidade e transmitindo para ela confiança; sendo 

necessária uma escuta qualificada, capaz de realizar a troca de informações de 

forma a facilitar a amamentação; ajudando a mulher a acreditar que é capaz de 

amamentar o seu filho com sucesso, pois estará tirando suas dúvidas e anseios, e 

desmistificando muitas ideias que podem interferir de forma negativa na 

amamentação, além de também criar grupos de apoio, ajudando na solução de 

problemas relacionados ao aleitamento materno (BRASIL, 2017). 
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4. ESTRATÉGIAS PARA A REDUÇÃO DO DESMAME PRECOCE 

 

Ainda que a prática da amamentação esteja crescendo em todo o mundo, os 

índices ainda estão muito abaixo do recomendado pela OMS, quando se trata do 

aleitamento materno exclusivo. Essa recomendação se dá a partir das diversas 

vantagens que esta prática traz tanto para a mulher, quando para a criança 

(FIGUEREDO; MATTAR; ABRÃO, 2013). 

As taxas de mortalidade de crianças em todo o mundo ainda são muito altas, 

especialmente em países em desenvolvimento, o que acarretou em um movimento 

para o resgate da prática da amamentação. Baseado nesses dados, muitas ações 

relacionadas ao incentivo ao AM foram desenvolvidas e fundamentadas por políticas 

públicas como uma das principais estratégias ao combate do desmame precoce 

(BRASIL, 2017). 

Na esfera nacional, o Ministério da Saúde (MS) estabeleceu programas e 

políticas que se associam as propostas de apoio, promoção e proteção do 

aleitamento materno. A partir da década de 1970 a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) iniciaram esforços 

para informar sobre as vantagens do aleitamento materno, e em 1991, criaram a 

Iniciativa do Hospital Amigo da Criança (IHAC) com a finalidade de encorajar, 

promover e apoiar a amamentação como modelo de melhor nutrição para o lactente, 

evitando o desmame precoce, estimulando os profissionais de saúde e funcionários 

de hospitais para mudanças nas rotinas e condutas a partir dos “Dez Passos para o 

Sucesso do Aleitamento Materno” (SKUPIEN; RAVELLI; ACAUAN, 2016).  

De acordo com Figueiredo, Matar e Abrão (2013) vários estudam mostram 

que a IHAC teve impacto positivo na prática e no aumento da duração do 

aleitamento materno. A IHAC possui papel importante no incentivo, promoção e 

apoio ao aleitamento, porém, é necessário apoio contínuo das UBS para que haja 

continuidade do AME até os seis meses.  

A fim de aumentar a prevalência do aleitamento materno nas práticas 

hospitalares, foram constituídas metas, chamadas de “Dez Passos para o Sucesso 

do Aleitamento Materno”, a serem seguidas pelos hospitais nos períodos pré-natais, 

ao nascimento e após o parto (FIGUEREDO; MATTAR; ABRÃO, 2012). 
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Quadro 1 - Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno 

Passo 1 Ter uma política de aleitamento materno escrita que seja 
rotineiramente transmitida a toda equipe de cuidados de saúde; 

Passo 2 Capacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas 
necessárias para implementar esta política; 

Passo 3 Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do 
aleitamento materno; 

Passo 4 Colocar os bebês em contato pele a pele com suas mães, 
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, oferecendo ajuda se necessário; 

Passo 5 Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação 
mesmo se vierem a ser separadas dos filhos; 

Passo 6 Não oferecer a recém-nascidos, bebida ou alimento que não seja o 
leite materno, a não ser que haja indicação médica e/ou de 
nutricionista; 

Passo 7 Praticar o alojamento conjunto - permitir que mães e recém-
nascidos permaneçam juntos – 24 horas por dia; 

Passo 8 Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda; 

Passo 9 Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a recém-nascidos e 
lactentes; 

Passo 10 Encaminhar as mães a grupos ou outros serviços de apoio à 
amamentação, após a alta, e estimular a formação e a colaboração 
com esses grupos ou serviços. 

Fonte: Brasil (2017). 

 

Por meio de diversos estudos, verificou-se que as mudanças nas práticas 

hospitalares, como a capacitação dos profissionais através da educação 

permanente; com escuta qualificada, acolhimento e respeito da individualidade ao 

paciente, orientação às gestantes esclarecendo suas dúvidas e medos, início 

precoce do AM, apoio durante a internação, o alojamento conjunto, o AM em livre 

demanda, não usar bicos artificiais, outros líquidos e leite artificial, contribuem para 

reduzir o desmame precoce, e como consequência, diminuir a morbimortalidade 

infantil (FIGUEREDO; MATTAR; ABRÃO, 2012). 

Os hospitais que são amigos da criança devem também respeitar outros 

critérios, como o respeito e a humanização à mulher durante o pré-parto, parto e 

pós-parto, garantindo livre acesso à mãe a ao pai sobre a permanência deles juntos 

ao RN internado, durante 24 horas, e cumprir a Norma Brasileira de Comercialização 

de Alimentos para Lactentes e Crianças na Primeira Infância (NBCAL). A NBCAL 

sustentada pela Lei nº 11265, de 03 de janeiro de 2006, corresponde a um grupo de 

regulamentações sobre a promoção comercial e a rotulagem de alimentos e 
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produtos destinados a RN e crianças de até 3 anos de idade: como leites, papinhas, 

chupetas e mamadeiras. A NBCAL tem como objetivo, assegurar o uso apropriado 

desses produtos afim de que não haja interferência na prática do aleitamento 

materno. Desse modo, respeitar a NBCAL não está relacionado à apenas cumprir a 

legislação, mas contribuir para a melhora dos índices de aleitamento materno e a 

qualidade de vida das crianças, com a redução da desnutrição e a mortalidade 

infantil no Brasil (BRASIL, 2017). 

Outra estratégia importante para enfrentamento do desmame precoce tendo 

como objetivo a qualificação do processo de trabalho dos profissionais das UBS é a 

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, que também é uma iniciativa voltada para a 

promoção do aleitamento materno e da alimentação saudável para crianças 

menores de dois anos no âmbito da atenção primária, pautada na Portaria nº 1.920, 

de 5 de setembro de 2013 que institui a Estratégia Nacional para Promoção do 

Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável no Sistema Único de 

Saúde - SUS (SKUPIEN; RAVELLI; ACAUAN, 2016). 

Esta estratégia está sustentada por políticas e programas já existentes como 

a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), a Política Nacional de Promoção da 

Saúde (PNPS), a Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN), a Política 

Nacional de Aleitamento Materno (PNAM) e a Rede Cegonha (BRASIL, 2017). 

Dentro do funcionamento da Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, os 

profissionais enfermeiros são preparados e capacitados para fornecer as orientações 

e apoio de qualidade, de forma participativa e reflexiva. Desse modo, através da 

orientação passada de forma clara e correta, a mãe consegue manter a prática de 

aleitamento materno, com a pega correta do bebê no mamilo e aréola, o que ajuda a 

prevenir, por exemplo, o aparecimento de lesões mamilares que podem ser evitadas 

com educação em saúde, destacando a importância do enfermeiro (SKUPIEN; 

RAVELLI; ACAUAN, 2016).  

O MS e a Fundação Oswaldo Cruz criaram a Rede Brasileira de Bancos de 

Leite Humano (rBLH) em 1998, com o propósito de promover, proteger e apoiar o 

aleitamento materno, coletando e distribuindo leite humano de qualidade certificada 

e contribuindo para a diminuição da mortalidade infantil. A rBLH é uma ação 

estratégica parte da Política Nacional de Aleitamento Materno, que além de coletar, 

processar e distribuir leite humano a bebês prematuros e de baixo peso, os Bancos 
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de Leite Humano (BLHs) por meio dos profissionais, orientam e apoiam quanto a 

amamentação (BRASIL, 2017). 

Com o intuito de que as mulheres trabalhadoras sigam a recomendação da 

OMS e do MS de amamentar por 2 anos ou mais, de forma exclusiva no seio nos 

primeiros 6 meses, é de total importância que após a licença-maternidade as 

mulheres tenham o apoio de suas empresas e empregadores. Uma estratégia que 

tem ajudado é a disponibilização de salas de apoio à amamentação, pautada na 

Portaria nº 193, de 23 de fevereiro de 2010, a fim de promover um ambiente 

acolhedor e adequado à coleta e ao armazenamento do leite, sendo posteriormente 

oferecido ao seu filho com segurança e qualidade (BRASIL, 2017). 

Além de também contar como estratégia a Política Nacional de Atenção 

Integral à Saúde da Criança (PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), 

através da Portaria nº 1.130, de 05 de agosto de 2015, apresentando objetivos 

como:  

Art. 2º A PNAISC tem por objetivo promover e proteger a saúde 
da criança e o aleitamento materno, mediante a atenção e 
cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 (nove) anos 
de vida, com especial atenção à primeira infância e às 
populações de maior vulnerabilidade, visando à redução da 
morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida com 
condições dignas de existência e pleno desenvolvimento 
(BRASIL, 2015, pg. 38). 

 
A criação de programas e políticas são considerados como estratégias para o 

enfrentamento das interferências presentes no aleitamento materno exclusivo, já que 

por meio delas são propostas ações que visam o apoio, incentivo, promoção da 

amamentação evitando o desmame precoce e contribuindo para a redução da 

mortalidade infantil. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o que foi discutido neste trabalho, foi possível identificar que 

durante muitos anos, a sociedade baseou-se em mitos e preconceitos, conforme 

suas culturas, sobre a amamentação. O aleitamento materno exclusivo é essencial 

para a nutrição da criança, além de prevenir doenças, desenvolve e fortalece o 

vínculo entre mãe e bebê. Entretanto, o processo de aleitamento está sujeito a 

interferências como a pega incorreta da mama. Pode-se observar que a literatura 

nos mostra que se o AME for realizado com técnica adequada através da pega 

correta da mama, muitos problemas podem ser evitados, assim, favorecendo para 

que o desmame precoce não ocorra.  

É importante destacar que a amamentação não envolve apenas o instinto 

materno, é um ato a ser aprendido. Por esse motivo, é natural que as mães tenham 

anseios, medos, dúvidas no que se trata do processo de amamentação. Neste caso, 

é fundamental a presença dos profissionais de saúde, principalmente os enfermeiros 

desde o pré-natal, parto e puerpério.  

É essencial que os profissionais enfermeiros estejam sempre se capacitando 

para que tenham conhecimento técnico sobre o assunto, especialmente com 

atitudes, conhecimentos e habilidades para apoiar e acolher todas as dúvidas, 

questionamentos, dificuldades, preocupações tanto das mães, quanto dos seus 

familiares, através da comunicação verbal e não-verbal, com uma escuta qualificada, 

oferecendo assim, informações claras sobre a amamentação, com o intuito de 

reduzir o alto índice de desmame precoce. 

 Além de ainda existirem estratégias para a redução do desmame precoce, 

estratégias essas, que contam com políticas e programas que propõem ações 

voltadas para o apoio, incentivo, promoção e prevenção das interferências, o que 

contribui para a redução da mortalidade infantil e a interrupção antecipada do 

aleitamento materno.  

Dessa maneira, evidencia-se nesse estudo que todo o contexto em que a 

mãe está inserida pode favorecer para o surgimento de queixas e dúvidas, 

expectativas e medos, mitos e crenças no que tange o processo de amamentação, 

principalmente o período do aleitamento materno exclusivo, podendo influenciar de 

forma negativa. Diante disso, a qualidade da orientação, o apoio, a escuta ativa, a 

comunicação e o acolhimento realizado pelos enfermeiros, desde o pré-natal 
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beneficia a adesão ao AME, proporcionando benefícios para a saúde da mãe e 

principalmente para a saúde do bebê, como boas condições físicas, emocionais e 

psicológicas. 
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