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RESUMO: O objetivo deste estudo foi analisar a percepção das mães sobre a influência das orientações em amamentar durante o pré-natal. A pesquisa é de abordagem quantitativa e qualitativa. A área de abrangência do estudo corresponde
às mães cadastradas nos PSF JD Paulista e JD Itapema na cidade de Guará (SP).
O estudo foi baseado em Minayo. Foi utilizada uma entrevista semi-estruturada,
gravada e transcrita na íntegra pelas próprias pesquisadoras. Para estudo dos dados
utilizamos o método da análise seguindo o modelo proposto por Bardin. Foram
entrevistadas 20 mulheres na faixa etária de 16 a 32 anos, com bebês entre dois a
quatro meses de vida. A maior parte apresenta estado civil amasiada e escolaridade com primeiro grau incompleto. Quanto às consultas de pré-natal, 18 mães
realizaram um número de consultas igual ou superior à média preconizada pelo
MS. Onze lactantes não estão em aleitamento materno exclusivo, sendo três mães
(42,9%) orientadas no PN e sete (77,8%) orientadas no puerpério. Em relação às
dificuldades maternas, a maioria das respostas foi sobre a presença de traumas mamilares e ingurgitamento mamário, seguido de demora na apojadura. A percepção
das mães sobre a influência na amamentação foi sistematizada em quatro aspectos
de análise. Considera-se que para que haja um aleitamento materno exclusivo e
eficaz, além da possibilidade de a mãe amamentar, é importante que a mãe seja
apoiada pela equipe de saúde, principalmente no período puerperal, período em
que surgem as principais dúvidas. É importante que toda a equipe esteja engajada
na promoção do aleitamento materno exclusivo.
Palavras-chave: Saúde da Família; pré-natal; aleitamento materno; dificuldades em amamentar.

ABSTRACT: The aim of this study was to analyze the mother’s perception
about orientation’s influence in breast-feeding during pre-birth (PB). The research boarding is qualitative and quantitative. The studied area corresponds to
mothers cadastred in PSF Paulista and Itapema Garden in Guará (SP). The study
was based in Minayo, using structured interviews that were recorded and wrote
integrally by the researches. In order to analyze the data it was used the thematic
analyses method proposed by Bardin. Twenty women among sixteen and thirty
two years old were interviewed, whose babies were from two to four months old.
Most of women are not married but live with a partner and has first grade incomplete. Eighteen mothers made a number of PB consultations equal or superior
of the mean recommended by MS. Eleven lactant are not in exclusive maternal
suckling, since three mothers (42.9%) are oriented in PB and seven (77.8%) after
giving birth. According to maternal difficulties, the majority of answers were
about mammillary traumatisms and mammaries swelling, followed by the retard
in the milk exit. The perception of the mothers on the influence in breast-feeding
was systematized in three aspects of analysis: experience in the prenatal one,
understanding on breast-feeding; difficulties to suckle; and breast-feeding and
familiar and professional influences.. In order to have an exclusive and efficacious
breast-feeding, it is not only important the mother’s desire in suckling but also
the support of the health team, mainly in the post-birth period where the main
doubts appear. It is important that all the team engages to diffuse the exclusive
suckling.and health promotion.
Key words: family health; pre-birth; breast-feeding; suckling difficulties.
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Introdução

O interesse pelo estudo surgiu através da vivência da
prática de PSF pelas autoras, pois deparamos com a
situação de que uma grande parte das puérperas realiza
já nas primeiras semanas de vida do bebê o aleitamento
materno misto.
O projeto de atenção ao pré-natal disseminou-se pelo
país na década de 80, com a implantação do PAISM
(CARVALHO; NOVAS, 2004). O principal objetivo do
pré-natal é acolher a mulher desde o início da gestação,
visando à precocidade do ingresso dessas mulheres no
programa. De acordo com o Ministério da Saúde (MS),
essa captação deve alcançar um percentual de 60%
(BRASIL, 2000; COSTA et al., 2000). Em junho de
2000, o MS implantou o Programa de Humanização do
Pré-Natal, uma estratégia que fundamenta a qualidade
das ações desenvolvidas durante o pré-natal. Esse programa recomenda no mínimo seis consultas de pré-natal
por mulher (BRASIL, 2000).
A Estratégia Saúde da Família (ESF) é um modelo
de organização dos serviços de atenção primária à saúde
peculiar do Sistema Único de Saúde Brasileiro (SUS),
baseado em equipes multiprofissionais responsáveis pela
atenção integral e continua à saúde e tem como principais
atributos: acolhimento, integralidade, longitudinalidade,
coordenação e continuidade (ANDRADE; BARRETO;
FONSECA, 2005).
O aleitamento materno é a primeira experiência nutricional da criança, dando continuidade à nutrição iniciada
na vida intra-uterina (CARVALHO, 2003; BALABAN,
2004). A amamentação é um momento precioso para
que haja um fortalecimento do vínculo entre mãe/bebê,
promovendo uma melhor qualidade de vida à criança
no primeiro ano de sua vida (RICCO; CIAMPO;
ALMEIDA, 2004; DUBEUX, 2004).
“Sem respiração não há vida e sem amamentação não
há vida de qualidade...” (CARVALHO, 2003).
Segundo a OMS, a amamentação está dividida em
três tipos:

Aleitamento materno predominante: quando além do

leite materno, a criança recebe também água ou outras
bebidas à base de água.

Aleitamento materno misto: a criança recebe outro tipo de

alimento ou líquido na sua dieta, além do leite materno.

(GIUGLIANI, 2005).

O Ministério da Saúde preconiza o aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida da criança, pois o
mesmo isoladamente é capaz de nutrir a criança em todas
as suas necessidades neste período (GIUGLIANI, 2005;
PARADA et al., 2005). Apesar disso, no Brasil a mediana
da amamentação exclusiva é de apenas 23 dias (BUENO;
TERRUIJA, 2004). Não há evidências de que haja alguma
vantagem na introdução precoce de outros alimentos antes
dos seis meses de vida, já que o aparelho digestivo e o sistema renal do bebê são imaturos, dificultando a digestão e
a excreção de alguns metabólicos diferentes dos existentes
no leite materno (GIUGLIANI, 2005).
O leite humano apresenta inúmeras vantagens para o
desenvolvimento da criança, pois a protege contra infecções, como as respiratórias e diarréicas, diminuindo até
mesmo a incidência de mortalidade infantil (GIUGLIANI, 2005; LAMOUNIER; MOULIN; XAVIER,
2004). A amamentação promove também a prevenção
odontológica, pois estimula um melhor desenvolvimento
crânio-facial ósseo, muscular e funcional, prevenindo
alterações de fonação, deglutição e respiração, através do
movimento de ordenha. É a melhor forma de prevenção dos hábitos deletérios, causadores de má oclusão e
cárie dentária, suprindo todas as necessidades de sucção
dos neonatos (GIUGLIANI, 2005). Há pesquisas
demonstrando até mesmo um melhor desenvolvimento
intelectual nas crianças amamentadas exclusivamente no
peito (DUBEUX et al., 2004). Há estudos sugerindo
que o aleitamento materno exclusivo, por mais de quatro
meses, diminui o sobrepeso na infância e conseqüentemente algumas doenças que provêm da obesidade, como
o Diabetes mellitus tipo 1. A exposição precoce ao leite de
vaca aumenta a chance em 50% do aparecimento dessa
doença (BALABAN et al., 2004).

A amamentação também traz inúmeras vantagens para
te leite materno, seja este direto do peito ou ordenhado. a mãe. Com a liberação de ocitocina, há diminuição do
Aleitamento materno exclusivo: a criança recebe somen-
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sangramento uterino, e com isso uma diminuição da
incidência de mortalidade materna. Há uma proteção
contra anemia, pois as mulheres que amamentam no
peito permanecem mais tempo sem menstruar. Outras
vantagens associadas à amamentação para a mãe são:
aceleração de perda de peso ganho durante a gestação,
diminuição do risco de adoecimento por câncer de colo
de útero e mama, e osteoporose (RABBONI, 2002;
PARADA et al., 2005).

realizaram o pré-natal cujas crianças nasceram entre
01/06/2005 e 31/08/05 no Centro de Saúde II de Guará;
identificar quais as dificuldades apresentadas pelas mães
ao amamentar.

Metodologia

A pesquisa realizada foi de abordagem qualitativa e
quantitativa. A população da cidade de Guará é de 20.223
habitantes, tendo nascido 114 crianças (no primeiro
semestre de 2005) residentes na cidade. O município de
A educação materna, classe socioeconômica, influências
Guará possui três unidades de saúde da família, porém
familiares e da comunidade, e o retorno precoce ao trabao pré-natal de todas as mulheres (SUS) é realizado no
lho são alguns dos fatores que dificultam no processo de Centro de Saúde II da cidade. O pré-natal é realizado
amamentar (DUBEUX et al., 2004; BARREIRA; MA- através de consultas médicas individuais, sendo as consultas
CHADO, 2004). Os padrões culturais também têm uma agendadas a cada 30 dias até a 32ª semana, e após esse
grande importância, pois fazem com que algumas mães período as consultas são realizadas quinzenalmente, ou
introduzam precocemente alimentos complementares de quando necessárias, até o parto.
baixo valor nutritivo enquanto amamentam (SILVEIRA;
Nos PSFs realizam-se orientações sobre amamentação
LAMOUNIER, 2003). Todo profissional de saúde que
após o parto. Ao todo nasceram 40 crianças na área das
tem contato com a mãe e o bebê deve ter conhecimento
unidades de saúde da família do Jardim Paulista e do
sobre a prevalência e o manejo dos principais problemas
Jardim Itapema.
decorrentes da lactação, como o ingurgitamento mamário,
Foi encaminhada uma carta à Secretaria Municipal de
traumas mamilares e mastites (DUBEUX et al., 2004;
Saúde
de Guará sobre a finalidade da pesquisa, solicitando
PARADA et al., 2005).
autorização para desenvolver a pesquisa da área escolhida.
Por acreditarmos que as mães que não são orientadas
As mães foram entrevistadas (sujeitos do estudo) após
no pré-natal sobre as questões de amamentação, podem
consentimento formal do Comitê de Ética em pesquisa
apresentar maiores dificuldades em amamentar, e tendo
da Unifran, protocolo de autorização número 162/05.
em vista que o PSF é um excelente cenário para a proNa ocasião, foram explicados os objetivos da pesquisa
moção do aleitamento materno (DUBEUX et al., 2004;
PARADA et al., 2005); e sendo as dificuldades em ama- e, posteriormente, assinados os termos de consentimenmentar uma das principais causas do desmame precoce to. Para as entrevistas foi feito um sorteio aleatório das
(DUBEUX et al., 2004), realizamos uma pesquisa de mães e foram utilizados pseudônimos (nomes de flores)
escolhidos por elas, com a intenção de lhes assegurar
campo para conhecer quais as dificuldades das mães no
privacidade e sigilo quanto à sua identidade. Foram reprimeiro mês de vida do recém-nascido ao amamentar,
alizadas 20 entrevistas semi-estruturadas, cujas questões
possibilitando uma discussão entre a equipe no sentido de
abordaram dados da identificação da mãe, orientação
buscar estratégias para fortalecer a adesão ao aleitamento
da amamentação, freqüência no pré-natal, dificuldades
materno exclusivo.
em amamentar, influência profissional e familiar. As
entrevistas foram realizadas no período de outubro a
Objetivo
novembro de 2005, nos domicílios cadastrados nos PSFs
O presente estudo tem como objetivo geral analisar a Jardim Itapema e Jardim Paulista. Todas as entrevistas
percepção das mães sobre a influência das orientações em foram transcritas na íntegra e gravadas pelas próprias
relação à amamentação durante o pré-natal.
pesquisadoras, após o consentimento dos sujeitos.
Como objetivos específicos: identificar as mães que
A entrevista semi-estruturada não só possibilita ao
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entrevistado liberdade e espontaneidade para se expressar
sobre o tema, como também permite aos pesquisadores
captar a informação desejada. Minayo (1998, p. 108)
define a entrevista semi-estruturada como:

com bebês entre dois a quatro meses de idade. Destas,
11 encontram-se amasiadas (55%), sete são casadas (35%)
e duas solteiras (10%). Em relação à escolaridade, cinco
(25%) concluíram o ensino médio. Quanto às consultas
de pré-natal, nove (45%) permaneceram acima da média
aquela que combina perguntas fechadas (ou estrutura- recomendada, nove dentro do preconizado e duas (10%)
das) e abertas, onde o entrevistado tem a possibilidade abaixo da média preconizada pelo Ministério da Saúde.
de decorrer o tema proposto, sem respostas ou condi- Onze lactantes estão em aleitamento materno exclusivo
ções pré-fixadas pelo pesquisador.
e desses oito bebês foram desmamados no primeiro mês
de vida, dois aos dois meses de idade e uma criança no
A mesma autora enfatiza que a possibilidade de fala
quarto mês de vida (Figura 1).
dos entrevistados é reveladora de sistemas de valores,
normas e símbolos de determinados grupos, tornando,
assim, a entrevista um instrumento privilegiado de
coleta de dados.
Para análise dos dados, utilizamos o método da análise
da temática seguindo um modelo proposto por Bardim
(1995), que consiste, operacionalmente, nas seguintes
etapas:

a) Leitura flutuante (pré-análise): são leituras e releituras
constantes para a organização do material a ser analisado,
retornando às hipóteses e aos objetivos iniciais da pesquisa
Figura 1 - Formas de aleitamento
frente ao material coletado e elaboração de indicadores
que orientem a sistematização dos dados.
Idade
b) Análise temática: consiste na operação de codificaForam entrevistadas quatro mães adolescentes, dessas
ção e na transformação dos dados brutos em unidades somente uma está em aleitamento materno exclusivo
de compreensão do texto (núcleos de sentidos para a (levando em conta que a adolescência corresponde até a
classificação e a agregação dos dados).
idade de 18 anos). Das 20 entrevistas analisadas, cincos
c) Tratamento dos resultados: consiste na organização são primíparas, dessas somente uma está em aleitamento
de uma estrutura condensada das informações para per- materno exclusivo, três em aleitamento materno misto
mitir, especificamente, reflexões e interpretações sobre e uma amamentando artificialmente.
cada categoria e subcategoria apresentada, utilizando os
fragmentos das falas dos próprios sujeitos participantes
da pesquisa.

De acordo com Pereira et al. (2000), mães adolescentes
e primíparas devem receber orientações diferenciadas
por fazerem parte do grupo de risco.

Após realização da leitura e analise temática, os temas
emergentes surgiram de acordo com os objetivos pro- Escolaridade
Em uma pesquisa realizada por Parada et al. (2005) e
postos nessa pesquisa, tendo sido agrupados em quatro
por Susin et al. (2000), constatou-se que mulheres com
aspectos de análise.
menor escolaridade (menor que oito anos de escolaridade)
apresentaram menor tempo de aleitamento materno excluResultados e Discussão
sivo. Esse fato pode estar relacionado à maior facilidade de
Caracterização dos sujeitos
compreensão sobre amamentação. Na presente pesquisa,
Foram entrevistadas 20 mulheres entre 16 e 32 anos, 75% das mães entrevistadas apresentaram escolaridade
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menor que oito anos, dessas 33,4% estão em aleitamento
materno exclusivo. Das mães com escolaridade maior de
oito anos, 11,6% estão amamentando exclusivamente
no peito, portanto, não houve influência em relação à
escolaridade.

al., 2000; DUBEUX et al., 2004; DUNCAN et al.,
2005). Porém, na maior parte dos trabalhos, não há uma
significância relativa entre as mulheres que participaram
de um processo educativo sobre o aleitamento materno
(PEREIRA et al., 2000).

B. Compreensão sobre amamentação
Os resultados serão apresentados através dos aspectos de
Alguns estudos têm destacado os benefícios do aleitaanálises selecionados durante o percurso metodológico. mento materno. Percebe-se que o conhecimento sobre
as vantagens é um dos fatores que influenciam, mas
A. Experiência no pré-natal
isoladamente pode não ser suficiente para a promoção
Segundo Giugliani (2005), durante as consultas de do aleitamento (DUBEUX et al. 2004; PARADA et
pré-natal, os profissionais devem dialogar com as mães a al., 2005).
respeito da alimentação da criança, bem como sobre suas
A maior parte das mulheres estava orientada quanto
experiências, mitos, medos, preocupações e fantasias, à importância da amamentação. Todas as mães entrealém de conversar com as gestantes sobre os benefícios e vistadas relataram desejo de amamentar seu bebê antes
as desvantagens da não-amamentação materna.
de seu nascimento. Porém, a maioria percebia vantagens
Aspectos da análise

Das 20 mulheres entrevistadas, apenas sete (35%)
tiveram orientações sobre aleitamento materno no prénatal. A maior parte das mulheres relacionou o pré-natal
com o exame físico realizado pelo médico.
"Sempre ele me examinava (...) a gente
vai no médico, a gente que pergunta as

coisas, não eles que orientam a gente.
Se a gente não perguntar eles não vão
orientar..." Rosinha

"(...) o doutor olhava a gente, botava o

aparelhinho pra escutar o coraçãozinho
da criança. Não orientava nada não."
Bico-de-papagaio

Das mulheres que foram orientadas no pré-natal (sete
mulheres), apenas três estão em aleitamento materno
exclusivo (42,86%).
Em relação à influência do pré-natal na amamentação, não há um consenso entre os autores (PEREIRA
et al., 2000). Alguns trabalhos relatam haver um impacto positivo na prevalência do aleitamento materno,
pois o pré-natal estimula a adesão à amamentação,
principalmente se houver orientações sobre técnicas e
estímulos à autoconfiança da gestante (PEREIRA et

somente para os bebês.

"O leite é forte (...) ele nunca fica doente,
nem gripe ele não pega... Acho que ele tá
assim por causa do leite que ele mamou
mais tempo." Onze horas
".... eu acho necessário (...). A gente tem
que ter consciência a partir do momento
que a gente engravida, é um dever da
mãe." Lírio

O foco da amamentação está centrado somente na
criança. Isso aumenta a responsabilidade da mãe, podendo
deixá-la frustrada caso não consiga e gerando uma dificuldade para a eficácia do aleitamento materno exclusivo
(PEREIRA et al., 2000).
"É uma forma de carinho, parece que a
criança pega mais amor na gente." Bicode-papagaio
"Era o sonho da minha vida amamentar!
Os outros eu não consegui." Tulipa

Segundo Giugliani (2005), o ato de amamentar,
por ser prazeroso, favorece uma ligação afetiva mais
forte entre mãe e filho. É uma troca de afeto, ou seja,
autoconfiança e realização para a mulher, segurança e
proteção para o bebê.
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C. Dificuldades em amamentar
Houve 33 respostas sobre as dificuldades em amamentar. A maior parte das respostas (22%) foram lesões no
bico, (21%) ingurgitamento mamário, seguido de demora
na apojadura (Figura 2).

não sustenta”, levando à introdução de suplementação
complementar, culminando no desmame precoce da
criança, além de gerar um estresse e ansiedade na mãe,
inibindo o processo de ejeção do leite e prejudicando
a lactação (PEREIRA et al., 2000; VINHA, 2002;
GIUGLIANI, 2005).
"... ele chorava demais (...) meu peito não
enchia direito (...) gosto muito quando
ele mama, mas ele sentia fome (...) Aí ele
toma mamadeira de leite de tardezinha,
ele mama e dorme bastante." Bico-depapagaio

Figura 2 - Dificuldade em amamentar

"(...) ele tinha muita fome. Mamava e
não enchia a barriguinha dele. Ele
ficava chorando. Aí na hora que eu fazia
leitinho pra ele, que eu dava e ele dormia."
Margarida

Quando a amamentação se torna dolorosa pode existir
a dificuldade para o aleitamento materno, como problema
A suplementação com outros leites alivia a mãe tempomamário relativo a fissuras e ingurgitamento da mama
rariamente,
sendo esse alívio repassado ao bebê, passando
(VINHA, 2002).
a chorar menos, vindo a reforçar a idéia de que a criança
"O bico do meu seio sempre racha. (...)
estava passando fome (GIUGLIANI, 2005).
parecia que ia subir nas nuvens de tanta
dor! Mas eu resisti porque sei que o
leite materno é muito importante pra
criança. Consegui e amamento até hoje."
Violeta

Esta fala mostra claramente que as dificuldades em
amamentar podem ser superadas se a mãe enxergar e
priorizar os benefícios do aleitamento materno, além da
paciência e do desejo de querer amamentar.
"Meu seio começou a empedrar (...) Ele
puxava e não descia, ele começou a chorar
(...) eu comecei a ficar nervosa (...) Aí
eu também chorava. Aí o leite sumiu."
Orquídea

"Doía um pouquinho... Ele puxava muito
e o leite não tinha descido (...) Tinha
uma agüinha só, aí no segundo dia ele
já foi aumentando e no terceiro dia ele já
amarelou, aí começou a descer o colostro."
Glocxina

Aqui se observa a confusão da mãe em reconhecer
o colostro, já que essa “aguinha” relatada pela mãe é o
colostro propriamente dito.
"Eu não tinha leite de jeito nenhum.
Depois que o leite veio." Tulipa

A importância do colostro é desconhecida por muitas
mães e, aliado à demora no aparecimento do leite materno,
pode gerar ansiedade na mãe (PEREIRA et al., 2000).

A fala dessa mãe comprova que as fontes de seu
sofrimento podem culminar em desmame precoce
Doenças envolvendo mãe e recém-nascido também
(GIUGLIANI; LAMOUNIER, 2004). Conforme
observamos, essa mãe apresentou várias dificuldades são obstáculos para a amamentação:
encontradas nos resultados desta pesquisa: ingurgita"O doutor nunca falou que era pra
mento mamário, estresse materno devido ao choro do
amamentar. Quando eu tava internada
bebê – “leite secou”. O desconhecimento das causas sobre
ele falava que não era pra dar. Mas quando
eu vinha pra casa, eu não sabia se eu podia
o choro do bebê, como se ele chorasse somente de fome,
ou não (...)" Jasmim
leva às considerações do tipo “meu leite é fraco, meu leite
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opção (GIUGLIANI, 2005). A família representa o
pilar fundamental para as ações de saúde e incentivo ao
aleitamento materno (BARREIRA; MACHADO,
2004). Alguns estudos revelam ainda que a presença
paterna pode gerar uma boa influência no aleitamento
A orientação geral é manter o aleitamento materno, materno (VITETRI; BRITO, 2003).
pois ao se descobrir a patologia, a criança já foi submetida
A seguir será apresentada uma fala demonstrando
ao patógeno (LAMOUNIER; MOULIN; XAVIER,
2004). Se a mãe suspender o aleitamento materno há uma influência familiar:
mais chances de que a criança adoeça (LAMOUNIER;
"O meu marido também não quer que
MOULIN; XAVIER, 2004).
eu tiro (sic) a mama dele. Aí enquanto
"O médico falou que eu não posso
amamentar porque me deu infecção (...)
Infecção de urina, agora não posso porque
estou tomando antibiótico." Copo-deleite

Não há indicação de suspensão da amamentação na
vigência de infecção urinária, intestinal, mastites e infecções bacterianas de parede abdominal, a não ser que
o estado geral da mãe esteja comprometido (LAMOUNIER; MOULIN; XAVIER, 2004). As vantagens do
aleitamento materno são enormes, enquanto os riscos
de grande maioria dos medicamentos são mínimos
(LAMOUNIER; MOULIN; XAVIER, 2004). Não
se conhece ainda o efeito colateral de muitas drogas,
mas sabe-se que a maioria dos fármacos, apesar de ser
excretado no leite, não necessariamente promove algum
efeito adverso na criança (LAMOUNIER; MOULIN;
XAVIER, 2004; CIAMPO et al., 2004). É importante
considerar o número de mamadas e a maturidade dos
sistemas envolvidos no metabolismo e a excreção da droga
(LAMOUNIER; MOULIN; XAVIER, 2004). As
informações sobre a droga e leite estão disponíveis na
literatura, mas muitos médicos preferem interrompê-la
ao invés de reforçá-la (LAMOUNIER; MOULIN;
XAVIER, 2004). O clínico deve ter certeza de que
a terapia é fundamental para o controle da doença
(CIAMPO et al., 2004).
Outras dificuldades encontradas foram: demora na
apojadura (18%), leite que não sustenta (15%) e leite que
secou (9%), estes já relatados anteriormente, além de
dificuldades na pega (6%) e mastites (3%).

eu tiver eu vou dando." Girassol

"No mesmo dia quando eu cheguei aqui,
meu marido já tinha comprado a lata de
leite pra ele." Margarida

Houve 15 respostas sobre orientações em amamentação no período puerperal realizadas pela família e
profissionais de saúde, dentre médicos, enfermeiros,
dentista e agentes comunitários de saúde. A maior parte
das orientações foi dada pelo profissional enfermeiro
(46,7%), seguidas de orientações familiares.
Cabe não apenas aos amigos e familiares, mas a participação efetiva dos serviços de saúde, principalmente no
período puerperal, que é quando surgem as principais
dúvidas e aflições (DUBEUX et al., 2004; SILVEIRA;
LAMOUNIER, 2003). É importante que haja algum
membro da equipe disponível para atender as mães em
seus momentos de angústia. É importante também que
a equipe mostre-se receptiva a esta família.
Das mulheres que foram orientadas no pré-natal, três
estão em aleitamento materno exclusivo. Entretanto, as
mães que tiveram um acompanhamento pela equipe de
saúde da família no período puerperal (nove mães), sete
estão amamentando somente no peito:
"...aconselho a ouvir as orientações das
enfermeiras que é o mais prudente (...) Pra
não acontecer o que aconteceu comigo."
Flor do morango

D. Amamentação e influência familiar
e profissional
Os profissionais de saúde deveriam apoiar as mães e inPara que a mãe amamente com sucesso não basta centivar a amamentação no período neonatal, ajudandosomente que ela opte pelo aleitamento materno, ela as para iniciar precocemente, adquirindo autoconfiança,
deve estar inserida em um ambiente que a ajude em sua tão fundamental para que haja um aleitamento materno
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eficaz (BUENO; TERRUIJA, 2004; ZOLLNER;
JORGE, 2005). Em uma pesquisa realizada em um
hospital em Porto Alegre, chegou-se à conclusão de que
as mães que receberam orientações no puerpério apresentam maior conhecimento em aleitamento materno
(SUSIN, 2000).

Salientamos que a equipe de PSF tem potencialidades para ajudar a mãe e família no enfretamento
das dificuldades, porém o número maior de consultas
de pré-natal não significa qualidade da atenção à saúde
relativa à amamentação materna.

Acreditamos que a equipe da saúde da família necessita
O aconselhamento aumenta as taxas e o tempo de dura- ser capacitada com o mesmo enfoque, contemplando os
ção da amamentação. O aconselhamento é uma forma de atributos da APS, entendendo as influências familiares,
atuação dos profissionais que procura compreender as mães da comunidade, a educação materna e as questões soe seus conhecimentos, promove a escuta e oferece ajuda cioeconômicas.
para que a mãe tome suas próprias decisões (BUENO;
TERRUIJA, 2004; GIUGLIANI, 2005). É necessário Referências
que além do conhecimento e competências clínicas, o pro- ANDRADE, L. O. M.; BARRETO, I. C. H. C.;
fissional tenha habilidade em se comunicar efetivamente FONSECA, C. D. A. Estratégia Saúde da Família. In:
com a nutriz (GIUGLIANI; LAMOUNIER, 2004; DUNCAN, B.B. et al. Medicina ambulatorial: condutas
de atenção primária baseadas em evidência. 3. ed. Porto
GIUGLIANI, 2005).
Alegre: Artmed, 2005. cap. 7, p. 88-99.
"A única orientação de amamentação que
eu tive foi da dentista, no cursinho que eu
fiz." Orquídea

O cirurgião-dentista é necessário para orientar as
vantagens do aleitamento materno para o correto desenvolvimento do motor oral (DUBEUX et al., 2004;
GIUGLIANI, 2005). A amamentação é um estímulo
importante para as funções bucais perfeitas (ZOLLNER;
JORGE, 2005).
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