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ALEITAMENTO MATERNO: Contribuições da enfermagem 
 

RESUMO: O aleitamento materno, além da ação e promoção nutricional age 
como defensor de infecções e no desenvolvimento cognitivo, emocional e afetivo 
do recém-nascido. Esse ato caracteriza-se por ser o contato mais profundo entre 
mãe e filho. Objetiva-se conhecer a produção científica sobre aleitamento materno 
e as contribuições da enfermagem nessa prática, nos últimos 10 anos. 
Metodologia: O estudo caracteriza-se como descritivo e exploratório com 
abordagem quanti-qualitativa utilizando o método de revisão integrativa. A coleta 
de dados será realizada online via Banco Virtual de Saúde. Os dados capturados 
serão analisados, primeiramente, por meio de descrição estatística e depois 
agrupados em categorias e interpretados à luz do referencial teórico construído. 
Espera-se construir subsídios para a ciência da enfermagem capazes de 
favorecer o ensino e a prática da enfermagem em relação ao aleitamento 
materno. 
 
 
INTRODUÇÃO 
 
 A prática da amamentação, é um processo fisiológico, natural e constituindo a 

melhor forma de alimentar e proteger a criança. Ele está presente na terra e 

acompanha o homem desde os primórdios da humanidade sendo seus 

descendentes, amamentados em 99,9% (CHAVES, 2013). 

 O leite humano é composto de nutrientes em quantidade exata para o 

desenvolvimento do cérebro humano, diferentemente do leite produzido por 

outros mamíferos e, muitas vezes utilizado para alimentar o recém-nascido. O 

leite materno além de estabelecer perfeita afinidade nutricional exerce ação 

imunológica ao bebê.  

   A lactação, procede por três períodos distintos, conhecidos como Colostro; 

Leite de transição e Leite Maduro. O estágio do colostro, compreende a primeira 

secreção das glândulas mamárias. Ela ocorre durante a primeira semana após o 

parto, com volume variado de 2 a 20ml por mamada nos três primeiros dias; o 

leite de transição advém na segunda semana pós-parto, age como elo entre o 

colostro e o leite maduro que acontece a partir da segunda quinzena pós-parto 

(MOURA,2010). 

 Neste contexto, ao enfermeiro, como membro integrante da equipe 

multiprofissional, compete, juntamente com os demais integrantes, a 

responsabilidade de ensinar/educar e assistir a população, visando a promoção, 



 

 

proteção e recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade (VALEZIN et al., 

2009). Entretanto, a prática do amamentar sofre influência de vários aspectos: 

familiar, cultural, social, psíquico, biológico, espiritual, ambiental, entre outros, 

que tornam essa prática mais aceitável, ou não pela mãe. Além disso, existe a 

necessidade do estímulo/motivação dos profissionais de saúde qualificados para 

complementar o conhecimento, da mãe, incentivando-a para a prática do 

aleitamento materno.  

 De acordo com a literatura, a temática sobre amamentação envolve o 

conhecimento cientifico em vários domínios, e cada um com sua complexidade. 

Contudo, possuem o mesmo direcionamento, apontando um único objetivo, 

mostrar os benefícios da amamentação. e, no presente caso, de forma específica 

busca-se conhecer a produção científica acerca do aleitamento materno e as 

contribuições da enfermagem no cuidado, assistência e aconselhamento da 

amamentação. 

 A busca desse conhecimento justifica-se porque permite apreciar os aspectos 

abordados pelos pesquisadores sobre o aleitamento materno, as dificuldades 

encontradas, as lacunas existentes, bem como, o envolvimento das mães na 

nobre função de amamentar e oferecer uma vida mais saudável ao seu filho.  Por 

outro lado, ao averiguar as contribuições de enfermagem, poderão emergir 

facetas importantes em relação às orientações e ensinamentos realizados por 

esses profissionais no intuito de informar, proteger e promover o aleitamento 

materno. 

 Mediante o exposto, propõe-se como questão de pesquisa: Qual a produção 

científica sobre o aleitamento materno e as contribuições da enfermagem 

nessa prática no período de 2003 a 2013? 

 
OBJETIVOS 
Com propósito de responder a questão pesquisa elaborou-se os objetivos: 

 

Objetivo geral: conhecer a produção científica sobre aleitamento materno e as 

contribuições da enfermagem nessa prática, nos últimos 10 anos. 

 

Objetivos específicos: para alcançar este objetivo estabeleceu-se como 

objetivos específicos: 



 

 

-Coletar via online, utilizando a Biblioteca Virtual em Saúde os artigos produzidos 

sobre o aleitamento materno e as contribuições da enfermagem nessa prática, 

observando critérios de inclusão e exclusão; 

- Realizar a análise dos dados coletados; 

- Proceder a interpretação dos dados, comparando-os com o conhecimento 

teórico e identificar conclusões e construir possíveis estratégias para o ensino e a 

prática de enfermagem no aleitamento materno. 

 

Metodologia 
 
 A presente pesquisa caracteriza-se por ser uma revisão integrativa da 

literatura, nos últimos 10 anos. O método da revisão integrativa é baseado nos 

passos indicados por Mendes, Silveira e Galvão (2008): identificação do tema, 

definição dos critérios de inclusão, seleção dos dados presentes nos estudos, 

avaliação dos estudos selecionados, interpretação dos resultados e 

apresentação da síntese do conhecimento construído. A coleta de dados está 

sendo realizada via online utilizando a Biblioteca Virtual de Saúde (BVS).  

Desenvolvimento 
 
     O estado da arte é o resultado do processo de levantamento do conhecimento 

construído cientificamente e que se encontra publicado sobre a temática 

proposta, possibilitando assim maior compreensão a respeito do estudo a ser 

realizado. 

Para o conhecimento da temática, realizou-se a busca online de dados por 

meio da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), a partir das fontes da Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), utilizando os 

descritores cadastrados em Ciência da Saúde (DeCS): Cuidados de 

enfermagem, Aleitamento materno e lactente. Foram observados como critérios 

de inclusão: artigos científicos publicados entre os anos de 2003 e 2013; 

disponíveis no idioma português, artigos disponíveis na íntegra e gratuitos.  

O processo de busca, capturou 40 artigos, sendo eliminados 12 por não 

obedecerem aos critérios de inclusão e 9 artigos por não atenderem a temática, 

totalizando 21 artigos excluídos. Assim sendo foram destacados para leitura 19 

artigos que abordam o tema e estão de acordo com os critérios de inclusão e 

considerados relevantes à temática da pesquisa os quais constituíram a amostra. 



 

 

Resultados Preliminares 
 

 Partindo com base no tema proposto, realizou-se, inicialmente, a proposta de 

trabalho submetido a avaliação do Programa de Iniciação Científica (PIC), 

recebendo parecer favorável. Por tratar-se de pesquisa utilizando o método de 

Revisão Integrativa, foi realizada a busca dos dados por meio do estudo do 

estado da arte.  

 Os resultados dessa busca contemplaram 19 artigos, que abordavam sobre a 

temática em estudo e obedeceram os critérios preestabelecidos constituindo, 

assim, a amostra dessa pesquisa. A amostra está sendo analisada, utilizando-se 

um instrumento construído, especificamente, para essa finalidade.  

   Espera-se alcançar ao final da pesquisa conhecimentos importantes que 

possam enriquecer, facilitar e incentivar a prática do aleitamento materno. Tem-

se também a expectativa de alcançar a construção de subsídios para a ciência 

da enfermagem acerca do aleitamento materno, favorecendo a área do ensino, 

como a prática dos profissionais de enfermagem, buscando desenvolver 

estratégias, capazes de incentivar as mães no processo do aleitamento materno. 
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