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RESUMO 

 

O leite materno é indispensável à saúde da criança, por ser rico em nutrientes 

adequados as suas necessidades, sendo assim um alimento completo e natural, que 

é capaz de auxiliar na prevenção de doenças, no fortalecimento do sistema 

imunológico. Diante disso, surgiu a seguinte questão norteadora: Como ocorre a 

atuação do enfermeiro na educação em saúde para a promoção do aleitamento 

materno no acompanhamento pré-natal? Que tem como objetivo geral: 

Compreender a atuação do enfermeiro na educação em saúde para a promoção do 

aleitamento materno durante o acompanhamento do pré-natal. O estudo foi 

realizado através de uma revisão bibliográfica. Levantamos dados sobre o tema nos 

bancos de dados informatizados da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e inclusão de 

alguns livros e Manuais do Ministério da Saúde. A busca dos artigos deu-se com 

recorte temporal dos últimos dez anos. O presente estudo visa colaborar para que 

mais enfermeiros entendam a importância do seu papel como educador, e a 

diferencial que ele pode proporcionar a futuras duplas de mães e bebes, o que irá 

promover impactos relevantes na sua comunidade e público alvo.  
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ABSTRACT 

Breast milk is indispensable for the health of the child, because it is rich in nutrients 
suited to their needs, thus being a complete and natural food, which is able to aid in 
the prevention of diseases, in the strengthening of the immune system. In view of 
this, the following guiding question arose: How does the nurse's role in health 
education for the promotion of breastfeeding in prenatal care? Its main objective is to: 
Understand the role of nurses in health education for the promotion of breastfeeding 
during prenatal care. The study was carried out through a bibliographic review. We 
collected data on the subject in the computerized databases of the Virtual Health 
Library (VHL) and included some books and Manuals of the Ministry of Health. The 
search for the articles occurred with a temporal cut of the last ten years. This study 
aims to collaborate so that more nurses understand the importance of their role as 
educator, and the differential that it can provide to future couples of mothers and 
babies, which will promote relevant impacts on their community and target audience. 
 

 

Key-words: Role of the Nurse; Breastfeeding; Pre-Natal Care 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

BDENF Base de Dados de Enfermagem 

BVS Biblioteca Virtual em Saúde 

LILACS Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciências da 

Saúde 

MEDLINE Medical Literatura Analysis and Retrieval System Online 

  



 
 

 



 
 

SUMÁRIO 

 

1. INTRODUÇÃO - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12 

2. ORIENTAÇÕES E DESMITIFICAÇÃO A CERCA DA AMAMENTAÇÃO 

DURANTE O PRÉ-NATAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -14 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS DO ENFERMEIRO NO APOIO AO 

ALEITAMENTO MATERNO PRÉ- NATAL - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 18 

4. ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL PARA 

PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO - - - - - - - - - - - - - - - - - -22 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 26 

REFERÊNCIAS - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 

  



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

Compreende-se que a amamentação é um momento importante na 

relação entre a mãe e o seu bebê, pois possibilita a nutrição adequada ao 

neonato, além de permitir que a relação entre eles seja fortalecida, propiciando 

um vínculo de afeto e proteção essenciais ao crescimento e desenvolvimento 

infantil.O leite materno é indispensável à saúde da criança, por ser rico em 

nutrientes adequados as suas necessidades, sendo assim um alimento 

completo e natural, que é capaz de auxiliar na prevenção de doenças, no 

fortalecimento do sistema imunológico. 

Estudos apontam a necessidade da promoção do aleitamento materno 

ainda no período do pré-natal, visto que a falta de conhecimento e preparo das 

mamães podem levar a um desmame precoce, o que pode gerar inúmeras 

complicações ao bebê, que podem e devem ser evitadas com o incentivo dos 

profissionais de enfermagem à pratica da amamentação. 

Baseada nessa temática, o presente estudo teve como intuito contribuir 

de forma significativa para a conscientização do enfermeiro quanto ao seu 

papel na educação dessas mulheres em período pré-natal, proporcionando 

entendimento a nossa sociedade a respeito do tema abordado. 

Diante disso, surgiu a seguinte questão norteadora: Como ocorre a 

atuação do enfermeiro na educação em saúde para a promoção do aleitamento 

materno no acompanhamento pré-natal? É durante o pré-natal que o 

enfermeiro pode auxiliar as mulheres acerca de uma amamentação segura e 

eficaz.  Conhecer e sanar as dúvidas existentes, orientar não só a gestante 

como também aos familiares próximos quanto à importância da amamentação 

tanto na vida do bebê quanto na vida da mãe. 

Para responder ao questionamento acima, o objetivo geral foi: 

Compreender a atuação do enfermeiro na educação em saúde para a 

promoção do aleitamento materno durante o acompanhamento do pré-natal, e 

também apresentou  três objetivos específicos:descrever as principais dúvidas 

acerca do aleitamento materno, apontar as principais práticas na educação em 

saúde para o apoio do aleitamento materno durante o pré-natal, e por fim, 

discutir o apoio do enfermeiro em relação a educação sobre aleitamento 

materno durante o pré-natal. 



 
 

O estudo foi realizado através de uma revisão bibliográfica. Levantamos 

dados sobre o tema nos bancos de dados informatizados da Biblioteca Virtual 

em Saúde (BVS), por meio da Medical Literatura Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE), como Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações 

em Ciências da Saúde (LILACS) e Base de Dados de Enfermagem (BDENF).A 

busca dos artigos deu-se como descritores: Papel do Enfermeiro, Aleitamento 

materno, Cuidados pré-natal, com recorte temporal dos últimos dez anos (2008 

a 2018), sendo utilizados como critério de inclusão os artigos em português e 

que se apresentam na íntegra. Além desses artigos, foi utilizado a inclusão de 

livros e Manuais do Ministério da Saúde, e como critério de exclusão os artigos 

em línguas estrangeiras e os que não corresponderam com o objetivo da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. ORIENTAÇÕES E DESMISTIFICAÇÃO ACERCA DA 

AMAMENTAÇÃO DURANTE O PRÉ-NATAL 

 

O acompanhamento do pré-natal inicia-se a partir do momento em que a 

mulher confirma, por meio de testes específicos, a gravidez. É assegurada a 

essa gestante o mínimo de 06 consultas durante o período gestacional, que 

permitirá a avaliação e solicitação de exames e vacinas, que deverão ser 

iniciados nos 03 primeiros meses de gestação, preferencialmente, visando 

evitar e ou minimizar riscos na gestação e durante o parto (BRASIL, 2000). 

Durante o período do pré-natal, onde a gestante é assistida, que 

orientações relacionadas ao acompanhamento da gestação são ofertadas, 

além do direcionamento da maternidade em que ela dará à luz. Um fator 

importante durante este acompanhamento é orientar as mamães quanto ao 

que esperar durante esse período e como agir diante de situações 

inesperadas. Também é nesse período que a gestante deve ser orientada 

quanto a importância da amamentação, que deverá ser iniciada logo nas 

primeiras horas de vida, se for possível. 

 

As gestantes constituem o foco principal do processo de 
aprendizagem, porém não se pode deixar de atuar, também, entre os 
companheiros e familiares. A posição do homem-pai na sociedade 
está mudando tanto quanto os papéis tradicionalmente atribuídos às 
mulheres. É necessário que o setor saúde esteja aberto para as 
mudanças sociais e cumpra de maneira mais ampla o seu papel de 
educador e promotor da saúde (BRASIL, 2000). 

 
 

Entende-se que no período do pré-natal o apoio familiar faz-se 

necessário para que a gestante se sinta acolhida e segura para que sua 

gestação transcorra de forma tranqüila. Para isso, o enfermeiro deve estar 

solicito e disposto a sanar as dúvidas que venham a existir nesse período, com 

informações precisas e que esclarecedoras. 

O incentivo e a promoção ao aleitamento materno devem ocorrer no 

período do pré-natal, através das consultas, o que possibilita essas orientações 

de forma adequada e individualizada, onde os questionamentos e dúvidas 

podem ser identificadas e muitas vezes desmistificadas. Para que as mulheres 

decidam pela amamentação, é importante que ela seja orientada quanto aos 

benefícios para a saúde do seu bebe e quanto a sua própria saúde. 



 
 

 

Grande parte do leite da mama é produzida, enquanto a 
criança mama, sob o estímulo da prolactina. A ocitocina, liberada 
principalmente pelo estímulo provocado pela sucção da criança, 
também é disponibilizada em resposta a estímulos condicionados, 
tais como visão, cheiro e choro da criança, e a fatores de ordem 
emocional como motivação, autoconfiança e tranquilidade. Por outro 
lado, a dor, o desconforto, o estresse, a ansiedade, o medo, a 
insegurança e a falta de autoconfiança podem inibir a liberação da 
ocitocina, prejudicando a saída de leite da mama. Nos primeiros dias 
após o parto, a secreção de leite é pequena, menor que 100 ml/dia, 
mas já no quarto dia a nutriz é capaz de produzir, em média, 600 ml 
de leite. Uma nutriz que amamenta exclusivamente produz, em 
média, 800 ml/ dia no 6º mês (BRASIL, 2011). 

 

Um dos principais questionamentos materno é relacionado ao período 

em que se deve amamentar a criança. O enfermeiro é capaz de orientar a essa 

gestante, pois o Ministério da Saúde preconiza que o aleitamento deve ser 

exclusivo nos primeiros 06 (seis) meses de vida, devendo ser iniciado nas 

primeiras horas de vida, podendo ser ofertado até aos 02 anos. O leite materno 

é rico em nutrientes necessários ao desenvolvimento infantil, não havendo 

assim a introdução de outros alimentos por pelo menos nos 06 primeiros 

meses de vida, após esse período pode-se introduzir alimentos adequados ao 

desenvolvimento (BRASIL, 2015). 

Um outro questionamento muito comum deve-se ao fato das mães 

intuírem que o leite materno é fraco, ou que não alimenta suficiente a criança, 

levando assim ao choro, o que faz por muitas das vezes, as mães 

inexperientes ou sem a informação adequada, introduzirem outros alimentos 

precocemente. Essa afirmação pode ser facilmente desmistificada pelo 

Enfermeiro, que irá instruir essa gestante, que o leite materno tem diferentes 

composições ao longo do tempo, inclusive durante o período da mamada, que 

a textura e propriedades se transformam conforme a necessidade da criança, 

afim de satisfazê-la e alimentá-la de forma adequada. 

O leite materno tem em sua composição: *água, que auxilia na 

termorregulação corporal, e está presente na maior porção do leite, não sendo 

assim necessário a oferta de água a criança nesse período; *proteína, que irão 

auxiliar na imunidade e também nutritivas, além dos aminoácidos essenciais 

que irão suprir as necessidades do recém-nascido; *lipídios, que  são a fonte 

de energia do leite; *carboidratos, que irá favorecer a absorção de cálcio no 

organismo e também é uma fonte de energia, por ter em sua composição a 



 
 

lactose e galactose; *vitaminas e minerais, encontrados na forma macro e 

micro minerais, essenciais ao desenvolvimento e nas quantidades ideais 

(CARVALHO, 2010). 

Para que haja total satisfação por parte da criança, é necessário que a 

mama seja esvaziada por completo, pois o leite possui diferentes composições 

no decorrer da mamada. Num primeiro momento, ele é rico em água e lactose, 

e conforme a mama vai esvaziando, o leite possui uma concentração maior de 

gorduras, o que irá promover a saciedade da criança. Um outro aspecto é que 

se a mama não for esvaziada por completo, o corpo irá entender que tem leite 

suficiente, o que pode acarretar na diminuição da produção dessa mama. 

Uma outra preocupação materna diz respeito à necessidade dessa mãe 

voltar ao ambiente de trabalho, com isso vem a preocupação em não deixar de 

amamentar seu filho, ao mesmo tempo em que não é possível estar próximo ao 

seu filho em todas as mamadas. O profissional enfermeiro poderá orientar essa 

mãe como proceder frente a essa dificuldade. 

Durante as horas de trabalho, esvaziar as mamas por meio 
de ordenha e guardar o leite em congelador. Levar para casa e 
oferecer à criança no mesmo dia ou no dia seguinte ou congelar. 
Leite cru (não pasteurizado) pode ser conservado em geladeira por 
12 horas e, no freezer ou congelador, por 15 dias; para alimentar o 
bebê com leite ordenhado congelado, esse deve ser descongelado, 
em banho-maria fora do fogo. Uma vez descongelado, o leite deve 
ser aquecido em banho maria fora do fogo. Antes de oferecê-lo à 
criança, ele deve ser agitado suavemente para homogeneizar a 
gordura (BRASIL,2015). 

 
É importante o enfermeiro estar atento as ansiedades da gestante, afim 

de poder orientá-las de forma eficaz, onde elas sintam seguras e confiantes no 

profissional que as assiste, como também proporcionar apoio familiar, quanto á 

orientação dos familiares próximos a essa gestante, para que a apoie e a 

encorajem nessa tarefa que muitas vezes se torna árdua e cansativa. 

 
Não basta ao profissional de saúde ter conhecimentos 

básicos e habilidades em aleitamento materno. Ele precisa ter 
também competência para se comunicar com eficiência, o que se 
consegue mais facilmente usando a técnica do aconselhamento em 
amamentação. Aconselhar não significa dizer à mulher o que ela 
deve fazer; significa ajudá-la a tomar decisões, após ouvi-la, entendê-
la e dialogar com ela sobre os prós e contras das opções. No 
aconselhamento, é importante que as mulheres sintam que o 
profissional se interessa pelo bem-estar delas e de seus filhos para 
que elas adquiram confiança e se sintam apoiadas e acolhidas. Em 
outras palavras, o aconselhamento, por meio do diálogo, ajuda a 



 
 

mulher a tomar decisões, além de desenvolver sua confiança no 
profissional (BRASIL,2015). 

 
A amamentação deve ocorrer de forma natural, sem que a mulher se 

sinta pressionada a realizar tal ação, mas a partir do momento em que ela é 

bem orientada, ela entende que é a melhor nutrição que ela pode ofertar ao 

seu filho, isso faz com que ela se sinta apta a desenvolver seu papel de forma 

segura, o que irá contribuir para um vínculo maior entre mãe e filho, 

proporcionando um desenvolvimento adequado dessa criança. 

 

 

 



 
 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS DO ENFERMEIRO NO APOIO AO 

ALEITAMNETO NO PRÉ-NATAL 

 

O apoio ao aleitamento materno é uma das principais práticas na 

educação em saúde, visto que traz reflexos positivos tanto para a saúde da 

criança quanto benefícios para a saúde materna. Dessa forma toda a família é 

beneficiada, uma vez que o leite materno é produzido na mãe, o que gera 

impacto nas finanças da família, pois torna-se um alimento gratuito e de grande 

importância para o desenvolvimento dessa criança. (Brasil, 2015) 

Durante as consultas de pré-natal, o enfermeiro pode aos poucos, de 

forma gradativa orientar a gestante quantos aos benefícios proporcionados 

pelo aleitamento exclusivo, a maneira correta para amamentação, as técnicas 

adequadas para que a criança tenha uma amamentação satisfatória, os 

desafios a serem enfrentados tanto pela mãe quanto pela criança, como 

proceder frente a esses futuros desafios, para que a amamentação não seja 

suspensa, mas que as dificuldades sejam vencidas conforme forem 

surgindo.(MACHADO, 2014) 

Como 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, aqui destacando o pré-natal, ele deve 

preparar a gestante para o aleitamento, para que no pós-parto o processo de 

adaptação da puérpera ao aleitamento seja facilitado e tranquilo, evitando 

assim, dúvidas, dificuldades e possíveis complicações. (BRASIL, 2000) 

Em relação à atuação do enfermeiro no contexto da Política 
Nacional de Aleitamento Materno, ele deve estar preparado para 
prevenir, reconhecer e resolver as dificuldades na interação nutriz e 
filho, especialmente no que se refere à amamentação, como os 
obstáculos identificados para que a sua prática seja bem-sucedida. 
Portanto, é preciso ter um olhar atento para que essas necessidades 
da nutriz, durante o aleitamento no período de internação hospitalar, 
sejam precocemente identificadas e resolvidas, evitando o desmame 
precoce ou o início da alimentação complementar quando ainda se 
faz importante o aleitamento exclusivo. Assim, o manejo clínico da 
amamentação torna-se necessário para aprofundar a prática da 
amamentação e, do mesmo modo, intervir diretamente junto à nutriz 
para que ela seja capaz de prover uma alimentação saudável ao 
recém-nascido (BRASIL, 2015). 

 

Orientar as gestantes é o papel fundamental do enfermeiro, com isso ele 

consegue com que as mães recebam orientações corretas quanto ao 



 
 

aleitamento materno, o que gera impacto na saúde pública, pois a partir do 

momento em que essa criança se alimenta do leite materno, diminui as 

chances dessa criança contrair doenças, pois o leite materno é um importante 

aliado na imunização da criança em seus primeiros dias de vida.  

 
No manejo clínico da amamentação, é necessário que o 

enfermeiro tenha conhecimento técnico e científico 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 posicionamento e pega adequada, 
extração manual do leite materno e formas alternativas de oferta do 
leite materno, que não sejam por meio de mamadeiras. (AZEVEDO, 
2015). 

 

Cabe ressaltar e instruir a nutriz, que embora o aleitamento exclusivo 

seja o ideal e preconizado pelo Ministério da Saúde, existem outras formas de 

aleitamento, e o enfermeiro, enquanto educador poderá enumerá-las. O 

aleitamento materno exclusivo é aquele em que a criança se alimenta 

unicamente de leite materno, seja direto na mama ou ordenhado. Já o 

aleitamento materno predominante, quando a criança além do leite materno 

também faz uso de outros alimentos, tais como água, sucos, frutas entre 

outros. Aleitamento materno complementado, quando a criança necessita além 

do leite materno, fazer uso de outro alimento para complementação, mas não o 

substitui. Aleitamento materno misto ou parcial, vem acompanhado de outros 

tipos de leite, não somente o leite materno (BRASIL, 2015) 

O leite materno é comprovadamente eficaz, seus benefícios são 

inúmeros, dentre eles podemos destacar a diminuição de mortes infantis, a 

diminuição de casos de diarréias, evita infecções respiratórias e o surgimento 

de alergias, devido a presença de anticorpos, que vão auxiliar no sistema 

imunológico da criança, além ser considerado a melhor nutrição para um 

lactente (BRASIL,2015). 

Para ter uma amamentação eficaz é necessário que a mãe se posicione 

de forma correta para alimentar seu filho. Uma postura adequada irá fazer com 

que ela permaneça o tempo necessário até que a criança se sinta satisfeita. 

Promovendo não só seu bem-estar, mas principalmente o bem-estar da criança 

que está se alimentando. 

Orientar a futura mamãe quanto aos benefícios não só infantis, mas 

também os benefícios maternos. O ato de amamentar pode promover a 



 
 

prevenção de uma nova gravidez, desde que a alimentação materna seja 

predominante ela ainda não tenha menstruado. Pode ser evitado um câncer de 

mama, pois a mulher que a amamenta tem as chances reduzidas, em relação 

as mulheres que nunca amamentaram. Promove redução dos custos, uma vez 

que ela mesma produz o alimento de seu filho. Fortalece o vínculo entre 

mãe/bebe, pois o contato visual nesse momento é de grande importância no 

desenvolvimento psíquico do seu filho. (Azevedo, 2015) 

A técnica de amamentação, ou seja, a maneira como a dupla 
mãe/bebê se posiciona para amamentar/mamar e a pega/sucção do 
bebê são muito importantes para que o bebê consiga retirar, de 
maneira eficiente, o leite da mama e também para não machucar os 
mamilos. Uma posição inadequada da mãe e/ou do bebê na 
amamentação dificulta o posicionamento correto da boca do bebê em 
relação ao mamilo e à aréola, resultando no que se denomina de “má 
pega”. A má pega dificulta o esvaziamento da mama, podendo levar a 
uma diminuição da produção do leite. Muitas vezes, o bebê com pega 
inadequada não ganha o peso esperado apesar de permanecer longo 
tempo no peito. Isso ocorre porque, nessa situação, ele é capaz de 
obter o leite anterior, mas tem dificuldade de retirar o leite posterior, 
mais calórico. (BRASIL, 2015). 

 

 
Amamentar não é um processo simples: envolve questões sociais, 

biológicas, psicológicas e culturais. Inicialmente, devem-se respeitar os desejos 

e decisões maternas, porém, cabe aos enfermeiros orientá-las visando garantir 

a melhor alimentação para o recém-nascido. Sendo assim, o manejo clínico da 

amamentação deve ser iniciado ainda no pré-natal, período em que a mulher já 

vai compreendendo a fisiologia da lactação, os benefícios para si e para o bebê 

durante a amamentação, dos intervalos entre as mamadas, dos sinais de 

hipoglicemia, o que lhe permite chegar à maternidade com esses 

conhecimentos. Se a orientação correta começar precocemente, as 

intervenções tenderão a diminuir quando a amamentação tiver sido iniciada. 

O enfermeiro é capaz de propiciar orientações adequadas as gestantes 

para que estas sejam beneficiadas com informações corretas  afim de se 

sentirem seguras e capazes de amamentar seus bebes, provendo-lhes o 

sustento necessário ao seu desenvolvimento. 

O cuidado com as mamas é essencial para evitar possíveis problemas 

que possam vir a existir. Cabe ao enfermeiro informar a essa mulher o manejo 

adequado e correto. O tamanho da mama não vai interferir na produção do 

leite, o que pode ocorrer é que mulheres com uma mama maior tem a 



 
 

capacidade de armazenamento maior que uma mulher que tem sua mama 

menor, podendo nesse caso aumentar o número das mamadas, mas a 

produção de ambas é a mesma. (Brasil, 2015) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. ORIENTAÇÕES DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL PARA 

PROMOÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO 

 

Entendemos que a mulher no período do pré-natal possui diversas 

dúvidas acerca de sua gestação. Dentre elas, podemos destacar as que se 

referem à amamentação. E esse tem sido um papel fundamental na profissão 

do enfermeiro, pois este encontra-se disponível para atender as necessidades 

das gestantes e orientá-las de forma correta e segura.  (Amorim, 2009) 

O aleitamento materno é fundamental para a saúde da criança, visto que 

ele traz inúmeros benefícios ao desenvolvimento infantil. Vale ressaltar que a 

saúde materna também é beneficiada com essa prática.  

A promoção ao aleitamento é de extrema importância, principalmente no 

período da gestação, onde a mulher pode ser estimulada a essa prática, 

garantindo assim que recém-nascido receba os nutrientes adequados ao seu 

desenvolvimento, além de fortalecer o vinculo entre mãe e bebe. 

Conforme Amorim (2009), devido a sua estreita relação com a gestante, 

o enfermeiro tem o seu papel fundamental como educador, o que favorece o 

incentivo a essas mulheres ao aleitamento por meio de suas atitudes e 

práticas, o que pode levar a mulher a autoconfiança, e a entender seu papel 

enquanto nutriz. 

Identificar o desejo materno em amamentar pode indicar à 
assistência a natureza do debate que envolve o processo de decisão 
da mulher pela amamentação. Práticas assistenciais baseadas no 
diálogo e no respeito à opinião da mulher, em acordo ao contexto e 
ao saber popular, podem contribuir no esclarecimento do que de fato 
motiva a decisão e manutenção do aleitamento pela mulher no papel 
de mãe. (TAKUSHI, ET AL 2008) 

 

Para que haja o despertar da mulher pelo desejo de amamentar, o 

enfermeiro deve estar apto a acolher esta mulher, com intuito de ouvi-la, 

compreende-la e identificar medidas que possam colaborar para uma prática 

satisfatória. Deve-se entender que a mulher precisa ser valorizada enquanto 

mulher, e não somente como mãe que irá prover o leite materno. Incentivar e 

apoiar as mulheres nessa situação é imprescindível, pois assim elas irão sentir-

se seguras para tomarem a decisão em amamentar. 

O processo do manejo clínico da amamentação deve valorar 
a mulher na sua integralidade, compreendendo suas possibilidades e 
limites para a vivência do ato de aleitar, permitindo a formação de um 
vínculo pleno de confiança e de significados com o profissional de 



 
 

saúde que, sem dúvida, repercutirão beneficamente no sucesso do 
aleitamento. (ALVES et al, 2016) 

 

O enfermeiro enquanto educador deve orientar as mamães, seja na 

consulta individual, por meio de palestra ou rodas de conversas com grupos de 

gestantes, quanto aos cuidados que ela deve ter consigo mesma, 

principalmente com relação as mamas, já que são importantes nesse processo 

da amamentação; os benefícios da amamentação tanto para o bebe quanto 

para a mãe; como a pega correta para evitar possíveis complicações; 

posicionamento adequado da dupla mãe - bebe, para uma amamentação 

confortável a ambos,  e esclarecimento de prováveis dúvidas que possam vir a 

existir acerca dessa temática. 

Entre as diferentes formas de realização do trabalho 
educativo, destacam-se as discussões em grupo, as dramatizações e 
outras dinâmicas que facilitam a fala e a troca de experiências entre 
os componentes do grupo. É importante que se façam grupos 
separados para adultos e adolescentes. Essas atividades podem 
ocorrer dentro ou fora da unidade de saúde. (BRASIL, 2006) 

 

De acordo como Ministério da Saúde (2006), a avaliação das mamas 

deve ocorrer no período do pré-natal, onde a gestante deverá se orientada ao 

uso do sutiã, para que haja uma maior sustentação dessa mama que está 

aumentada. Também recomenda-se o banho de sol nas mamas, por no mínimo 

15 minutos por dia, no período até as 10 horas da manhã, ou após as 16 horas 

da tarde. O uso de quaisquer produtos tais como: sabão, pomadas e cremes 

devem ser evitados. E orientar que a expressão do colostro é contra indicado 

nesse período. 

A maioria dos problemas enfrentados pelas mães durante o 
processo de amamentação ocorre devido ao esvaziamento 
inadequado das mamas, decorrente do manejo incorreto da lactação, 
de horários fixos da mamada, e do uso de mamadeira e outros leites. 
Para que a mamada seja efetiva, o bebê deve ser posicionado de 
frente para a mama, e sugar a região mamilo-areolar, prevenindo 
assim as fissuras mamilares. Na amamentação sob livre demanda o 
bebê é colocado ao peito assim que apresenta sinais de fome, 
estimulando com isso a produção de leite materno e propiciando o 
esvaziamento mamário freqüente. (NASCIMENTO, 2013) 

 

Amamentar fortalece o vínculo mãe e bebe e além disso proporciona 

inúmeros benefícios à saúde de ambos. Está cientificamente comprovado que 

o leite materno evita a mortalidade infantil, pois em sua composição tem vários 

componentes que irão fortalecer o sistema imune da criança, que irá proteger 

das infecções, por isso deve ser incentivado desde as primeiras horas de vida. 



 
 

Pode também evitar diarréia, como também amenizar a gravidade dessa 

doença. Também diminui os riscos de desenvolver alergias. Por ser um 

alimento natural, reduz as chances de obesidade infantil, riscos de hipertensão, 

diabetes e colesterol alto, contendo todos os nutrientes necessários ao 

desenvolvimento infantil. O movimento de sucção contribui para o 

desenvolvimento e fortalecimento da musculatura orofacial que irá influenciar 

no desenvolvimento anatômico da arcada e conseqüentemente uma boa 

oclusão dentária. (BRASIL, 2015) 

No entanto, o aleitamento materno traz benefícios para a saúde da 

mulher, onde podemos destacar: o favorecimento a involução uterina, 

reduzindo o risco de hemorragias; contribui para que a mulher perca peso, 

podendo voltar ao seu peso anterior a gestação; aumento do intervalo entre as 

gestações, desde que a amamentação seja exclusiva; proteção contra o câncer 

de mama, pois a mulher que a amamenta tem as chances de risco reduzida. 

(BRASIL, 2015). 

O ato de amamentar também vai influenciar na família e sociedade, pois 

o alimento, além de ser o mais completo, é gratuito e não necessita de 

complementos; reduz o número de internações, promovendo uma melhor 

qualidade de vida a essa família. 

Para que a amamentação seja efetiva e prazerosa, é necessário que 

alguns passos sejam seguidos, como por exemplo: uma boa pega e um 

posicionamento adequada da dupla mãe e bebe. Podemos elencar alguns 

pontos-chaves: Boa pega, onde a auréola fica mais perceptível na parte 

superior à boca do bebe; o bebe deve estar com a boca bem aberta, onde o 

lábio inferior deve estar voltado para fora e o queixo tocando a mama. 

Podemos identificar um posicionamento adequado, quando o rosto do bebe 

está totalmente virado de frente para a mama, e o seu nariz na altura do 

mamilo, e o corpo do bebe apoiado ao corpo da mãe, onde o bebe possa estar 

bem apoiado, seu corpo alinhado com a cabeça, onde o pescoço não deve 

estar torcido. (BRASIL, 2015) 

Permitir que nos encontros com a gestante, ela se sinta a vontade para 

que as suas dúvidas sejam esclarecidas, é de suma importância. As barreiras 

que possam existir na comunicação entre a gestante e o enfermeiro devem ser 

movidas, afim de que se possa alcançar êxito. Dar voz a essa mulher, se 



 
 

importar com o que ela diz, ouvir seus questionamentos, não ter pressa no 

atendimento contribuirá para que essa mãe se sinta segura e capaz de ofertar 

ao seu filho uma alimentação adequada, que é o leite materno. Pois embora a 

amamentação seja intrínseca, pode também ser aprendida, basta que o 

profissional enfermeiro, apóiem e encorajem essas mães para que possam, de 

forma exclusiva, amamentar seus bebes por no mínimo os seis primeiros 

meses de vida. (BARBIERI, 2015) 

O aleitamento materno é um tema relevante, que merece ser estudado 

nas diversas fases do desenvolvimento infantil, desde a sua vida intra-uterina, 

após o seu nascimento até o momento do seu desmame. O que se faz 

necessário que os profissionais, enfermeiros, busquem capacitação, com o 

intuito de ajudas essa dupla de mãe e bebe, em todas as fases que se fizerem 

necessárias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao compreendermos a importância do Aleitamento Materno na vida da 

Dupla mamãe e bebe, conseguimos de forma satisfatória orientá-los para que 

seja um período de grande proveito e total interação entre ambos. Sabemos 

que o leite materno é o principal alimento nos primeiros seis meses de vida da 

criança, e que essa prática traz inúmeros benefícios para a saúde materna e 

infantil. 

O enfermeiro é capaz de orientar as gestantes no período do pré-natal 

quanto a essa importância. É o momento mais propício para orientar e 

conscientizar as mamães quanto a alimentação exclusiva, os benefícios que 

ela traz e desmistificar algumas teorias muitas vezes passadas por gerações. 

Sabemos que orientações sobre amamentação não deve ser restrito 

somente ao pré-natal, mas deve ser estendida também a área hospitalar, pré-

parto, parto e puerpério, uma vez que em cada uma dessas fases podem surgir 

novas dúvidas e dificuldades, sendo necessária a presença do enfermeiro para 

orientações e realização de medidas necessárias, para tanto esse profissional 

deve buscar atualização e empoderar-se do conhecimento e habilidades 

adquiridos. 

O presente estudo visa colaborar para que mais enfermeiros entendam a 

importância do seu papel como educador, e a diferença que ele pode 

proporcionar as futuras duplas de mães e bebes, o que irá promover impactos 

relevantes na sua comunidade e público alvo. Tem o intuito também de 

fomentar a busca por mais conhecimento no assunto, uma vez que devido a 

sua extensão, não foi possível abordar todas temáticas a ele relacionado, o que 

nos permitir, futuramente, abordá-las numa nova pesquisa acadêmica. 
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