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RESUMO 

O leite materno é considerado o melhor alimento para o lactente, garantindo a oferta 

dos elementos essenciais, além de fornecer proteção contra doenças agudas e 

crônicas, e contribuir para o desenvolvimento psicológico e emocional da criança O 

objetivo deste estudo foi identificar e compreender como o vínculo entre mães e 

recém-nascidos tem uma ação importante no sucesso do aleitamento e como os 

profissionais de saúde podem atuar no aumento desse vinculo. Tratou-se de estudo 

exploratório embasado em levantamentos teóricos, em que foram utilizados 6 

artigos, 5 livros, 1 apostila do Ministério da Saúde e resolução da INAMPS de 

5/9/1983, sobre a importância da assistência da enfermagem para o alcance do 

sucesso no aleitamento materno, da necessidade e importância do vinculo mãe 

bebê com orientações básicas e estímulos a puérpera e seus familiares; educando-

os sobre os benefícios da prática da amamentação. Desta forma observou-se que o 

vínculo entre mãe e bebês é importante para um bom desenvolvimento de 

aleitamento materno; sendo os profissionais de saúde os responsáveis para o 

desenvolvimento desse vinculo de maneira mais efetiva ainda que sejam 

observadas falhas nos programas sociais de incentivo ao aleitamento para mães 

trabalhadoras sem registro em carteira. 

 

1. INTRODUÇÃO 

A amamentação é um comportamento humano complexo que contribui para 

que índices de morbidade e mortalidade infantil sejam diminuídos. Pesquisas 

realizadas, focalizando a vivência da amamentação sob o ponto de vista da nutriz 

demonstram que esta experiência é muitas vezes, dolorosa, tanto física quanto 

psicologicamente (1). 

Profissionais de saúde devem estar preparados para cuidar e ter habilidades 

com as nutrizes. A amamentação é uma das primeiras intervenções nutricionais que 

a mãe realiza e que assegura o bem-estar de seu filho, sendo, portanto uma 

importante ação de promoção em saúde. Muitos esforços têm sido dirigidos no 

sentido de incentivar sua prática, uma vez que vivenciar a amamentação é uma 

experiência forte para a mulher (2). 

A atuação dos profissionais de enfermagem no estabelecimento e na 

manutenção do aleitamento materno pode ser positiva ou negativa, pois caso estes 



se preocupem apenas com o manejo clínico, e não sejam capazes de oferecer o 

suporte necessário às mães, poderiam influenciar negativamente nesse processo. 

Acontecimentos ligados às práticas hospitalares durante o parto, no período do pós-

parto imediato e durante a estada da mãe e bebê no hospital, podem influenciar 

positiva ou negativamente no estabelecimento da lactação e no tempo de duração 

do aleitamento materno, sendo particularmente importante o apoio dado no período 

pós-parto (3). 

Diante disso, faz-se necessária a atuação da equipe de saúde em diversas 

frentes, integrando todo o serviço e mobilizando todos os profissionais nesse 

importante desafio. Portanto, para alcançar os objetivos de programas de incentivo 

ao aleitamento materno enfermeiros e equipes enfrentam o desafio de conseguir 

intervir junto às mães quanto à decisão de desmame e introdução de outros 

alimentos para a dieta do recém-nascido (RN), pois seria preciso desenvolver ações 

de incentivo (3). 

Caberia ao enfermeiro, tendo o domínio dos aspectos fisiológicos e técnicos 

sobre o assunto, abordar de maneira clara e propor às mães resoluções para suas 

necessidades. Portanto a presença de um profissional ao lado da mulher nesta fase 

poderia facilitar a compreensão e a conscientização da importância da 

amamentação. Esses profissionais de saúde poderão ter um papel decisivo no 

sucesso da amamentação, proporcionando condições ideais para o início da 

lactação e sendo o suporte indispensável para o sucesso do aleitamento materno 

(4). 

A escolha do tema justifica-se pela necessidade em demonstrar que o 

enfermeiro tem papel fundamental na prática do aleitamento materno e estimulação 

de vínculos sendo importe a presença deste profissional e sua equipe nas 

orientações gerais sobre os benefícios da amamentação para gestantes e 

puérperas, afim de que estas adquiram segurança e confiança durante a prática do 

aleitamento materno, portanto  

 

2. OBJETIVOS 



Esse estudo teve como objetivos compreender como o vínculo entre mães e 

RN tem uma ação importante no sucesso do aleitamento e como os profissionais de 

enfermagem contribuem para o estabelecimento deste vínculo. 

 

3. METODOLOGIA 

Tratou-se de uma revisão da literatura através de levantamentos bibliográficos 

em bases de dados Scientific Eletronic Library On-line (SCIELO), Biblioteca Virtual 

da Saúde (BVS), Literatura Latino-Americana e do Caribe de Informação em 

Ciências da Saúde (LILAC), Biblioteca Regional de Medicina (Bireme). Os 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS) adotados para a busca dos artigos 

científicos foram: Aleitamento materno; Competência; Enfermagem. 

Os critérios para a inclusão dos estudos foram artigos publicados na língua 

portuguesa entre os anos de 2001 a 2011. Após a aplicação dos critérios de 

inclusão, foram selecionados 6 artigos e 5 livros 1 apostila do ministério da saúde e 

resolução da INAMPS de 5/9/1983. Posteriormente à leitura e compreensão das 

referências selecionadas construiu-se os textos presentes neste trabalho. 

 

4. DESENVOLVIMENTO 

O Brasil tem vivido nos últimos anos um grande movimento de retomada da 

consciência social em favor do combate a fome e a miséria. A mídia passou a 

inundar o cotidiano do cidadão com informações até então disponíveis somente para 

o meio científico. Indicadores sobre a infância brasileira que revelam elevadas taxas 

de mortalidade, como morbidade e desnutrição protéicoenergética, deixaram a 

exclusividade da academia e passaram a ser amplamente discutidos nos mais 

diferentes segmentos sociais (5). 

O leite materno é considerado o melhor alimento para o lactente, garantindo a 

oferta dos elementos essenciais, além de fornecer proteção contra doenças agudas 

e crônicas, e contribuir para o desenvolvimento psicológico e emocional da criança 

(6).  

Índice sobre a fome em crianças no primeiro semestre de vida surge como um 

triste paradoxo: É difícil entender que possa haver fome entre lactentes, em um país 



que desperdiça em média três centenas de milhões de litros de leite humano por 

ano. Fome e desperdício, perde-se a oportunidade de amamentar o próprio filho. 

Amamentar não seria uma questão de exercer cidadania? O estudo deste tema 

sugere que o direito de ser aleitado ao seio materno deveria ser visto como um dos 

primeiros e principais direitos de um cidadão. A amamentação sendo um fato social 

tem a sua história dentro de uma história ainda maior: a da maternidade (7). 

Para o lactente o aleitamento materno representa muito mais do que uma 

forma de alimento, é um direito ético e biológico, pertencente a toda espécie 

humana. Percebe-se que o tipo do atendimento prestado pelos profissionais da 

saúde e a qualidade das informações fornecidas por esses profissionais, mesmo que 

involuntariamente, vêm contribuindo para a diminuição da prática do aleitamento 

materno (8). 

Atualmente, considera-se que a base do trabalho de assistência em 

aleitamento materno tem como modelo biológico o predomínio do conhecimento 

técnico da fisiologia da lactação, além de aspectos ligados ao crescimento e 

desenvolvimento do RN. O profissional, alheio ou despreparado quanto aos 

significados da interação com a mulher/nutriz, incentiva a amamentação sem dar 

sentido para a assistência que tangência o mundo das percepções maternas; cuida 

apenas em ensinar a parte técnica sem se dar conta dos sentimentos da família que 

envolve o RN (7). 

O domínio de aspectos fisiológicos e técnicos nos permite detectar muitas das 

causas das intercorrências da amamentação e propor, ao binômio, resoluções para 

suas dificuldades. A aplicação do conhecimento biológico em conjunto ao 

conhecimento da experiência da mulher em amamentar pode propiciar uma 

amplitude de cuidados que nos aproximará da nossa clientela, permitindo uma 

atuação integral. As possibilidades podem ser inúmeras e os ganhos incontáveis 

para a mãe, o filho e para o profissional (4). 

Profissionais de saúde que atuam diretamente na assistência de cenários 

institucionais onde ocorrem partos são imprescindíveis para estimular o contato 

precoce, principalmente uma equipe de enfermagem que focam suas atividades no 

cuidar da mulher, da criança e da família durante o parto e o nascimento (7). 

Compreender melhor a relação da mulher e da criança com a família, já nos 

primeiros minutos de vida do bebê e estimular o contato precoce, são tarefas que 



deveriam fazer parte do trabalho dos profissionais nas salas de parto das instituições 

de saúde (7). 

A gravidez indesejada e a falta de conhecimento e de acompanhamento são 

alguns dos fatores que poderão prejudicar o fortalecimento do vínculo da mãe com a 

criança e, consequentemente, o bem-estar do bebê após o nascimento. Então, como 

ajudar as mães a acolherem seus filhos, mesmo em situações desfavoráveis? 

Pessoas que trabalham em favor da primeira infância, já deveriam ter se deparado 

com situações de mães que não demonstram afeto ou desejo de vínculo com seus 

bebês. Os motivos são variados e merecem atenção para ajudar a mãe a entender e 

a processar suas dificuldades para superá-las, contribuindo ao bom 

desenvolvimento da criança (4). 

A depressão e tristeza da futura mãe, que pouco se comunica com o filho no 

ventre, tendem a propiciar uma formação comprometida, desenvolver neuroses, 

psicoses e problemas na vida futura da criança. Conversas com a futura mãe, um 

pré-natal bem realizado, com acompanhamento constante são algumas das 

estratégias que poderão ajudar no estabelecimento do vínculo com o bebê e no 

desenvolvimento do afeto e desejo da mulher de ter e cuidar da criança (9).   

Os primeiros momentos que se seguem ao nascimento evidenciam uma fase, 

precursora de apego, sendo uma oportunidade preciosa para a mãe ser 

sensibilizada pelo seu bebê. Percebe-se que as mães, sentem-se aliviadas ao ouvir 

o choro do recém-nascido, mesmo que isso possa refletir um grito de dor para o 

bebê, esta manifestação é recebida pela mãe com imensa satisfação, visto que o 

choro é notado como um indicador de saúde satisfatória da criança (9). 

O recebimento da criança é um momento importante e crucial porque, além 

de proporcionar o reconhecimento entre mãe e filho, poderá provocar estímulos 

sensoriais um no outro e faz emergir um ciclo, em que a mulher interage com o bebê 

e ele corresponde, fazendo com que a mãe se sinta mais segura e continue a 

estimulá-lo (7). 

Algumas mulheres, durante o contato com o bebê, demonstraram certa 

apreensão com as características apresentadas por ele logo após o nascimento. 

Fica evidente que, se existe uma equipe disposta a esclarecê-la, tal apreensão 

poderá reverter em benefício para o estabelecimento do vínculo. Uma maneira de 

deixar as mulheres mais confortáveis e receptíveis nestes primeiros instantes seria 

permitir que alguém da família pudesse acompanhá-la para apoiá-la e confortá-la, 



tornando assim a ocasião do nascimento mais harmoniosa e menos traumática (9). 

Sob o ponto de vista da criança recém-nascida, sabe-se que ela necessita de 

contato afetivo contínuo, advindo de uma figura constante, a sua mãe, com a qual 

estabelecerá relações de apego que venham a assegurar e favorecer seu 

desenvolvimento biopsicoafetivo (7).  

O RN, por ser vulnerável e dependente da mãe e daqueles que o 

recepcionam, está exposto a riscos e necessita de cuidados adequados logo após o 

nascimento, realizados pela equipe de enfermagem para garantir a sua 

sobrevivência, proteção contra doenças e interação com seus pais, que constituem 

os cuidados imediatos. Neste processo, os profissionais de saúde deveriam entrar 

em cena, a fim de facilitar e estimular o vínculo do bebê com seus pais o mais 

precocemente possível e prestar cuidados ao RN (3). 

Estes cuidados, dispensados aos RNs e seus pais deveriam ser 

fundamentados em boas práticas. As boas práticas aos RNs no Centro Obstétrico 

(CO) constituem ações direcionadas aos mesmos, baseadas em fundamentos 

científicos atualizados, com vistas à adaptação deste novo ser ao mundo, prevenção 

e promoção de sua saúde e seu pleno desenvolvimento físico, psíquico e social 

realizadas logo após o nascimento pelos profissionais de saúde, que buscam 

favorecer a interação e a formação do vínculo entre o RN e seus pais (4). 

Nos primórdios da história da cultura humana, os partos eram realizados em 

casa, e os RNs eram mantidos junto a suas mães imediatamente após o 

nascimento. Com a criação dos hospitais maternidades, esta rotina foi modificada 

para as normas gerais de procedimentos de assistência hospitalar onde a retirada 

dos RNs de perto de suas mães foi obedecida até o final do século XIX (10). 

No início do século XX, os hospitais maternidades passaram a ser dotados de 

enfermarias próprias para RNs chamadas de berçários (11). No final dos anos 40, 

começaram aparecer na literatura às primeiras propostas de modificação deste 

esquema de assistência do RN à termo. Na década de 70, e principalmente início 

dos 80, após a publicação de várias experiências sobre o comportamento materno 

da separação mãe-filho, foi publicado descrições e resultados de programas de 

alojamento conjunto implantados países como o Brasil (1,10). 

Publicada em 1983, a resolução n018/INAMPS dirigidos aos hospitais 

públicos e conveniados, estabeleceu normas e tornou obrigatória a permanência do 

filho ao lado da mãe, 24h por dia, através do sistema de alojamento conjunto. Em 



1985, foi publicado o programa de reorientação da assistência obstétrica e pediátrica 

com as normas básicas de sistema de Alojamento em Conjunto. Considerou-se 

fundamental a permanência do bebê junto à mãe e as orientações adequadas por 

parte da equipe de saúde através das ações educativas, permitindo-se que as 

questões de espaço físico e treinamento de recursos humanos fossem adequados à 

realidade local de cada serviço de saúde (11). 

Quando mãe e RN são colocados lado a lado no pós-parto, a mulher é 

estimulada a amamentar e a cuidar de sua criança tão logo seja possível, com o 

objetivo principal de proporcionar e fortalecer o vínculo mãe-filho e estimular o 

aleitamento materno (10). 

O Alojamento em Conjunto tem como objetivos: aumentar os índices de 

aleitamento materno, estabelecer vínculo afetivo entre mãe e filho, permitir 

aprendizado materno sobre como cuidar do RN, reduzir o índice de infecção 

hospitalar cruzada, estimular a participação do pai no cuidado com o RN, possibilitar 

o acompanhamento da amamentação sem rigidez de horário visando esclarecer às 

dúvidas da mãe e incentivá-la nos momentos de insegurança, orientar e incentivar a 

mãe (ou pais) na observação de seu filho, visando esclarecer dúvidas, reduzir a 

ansiedade da mãe (ou pais) frente às experiências vivenciadas, favorecer troca de 

experiências entre mães, melhorar a utilização das unidades e cuidados especiais 

para RNs e aumentar o número de crianças acompanhadas pelos serviços de saúde 

(1,10). 

A amamentação é uma das primeiras intervenções nutricionais que a mãe 

realiza e que assegura o bem-estar de seu filho, considerada uma importante ação 

de promoção à saúde. Muitos esforços têm sido dirigidos no sentido de incentivar 

sua prática, pois vivenciar a amamentação parece ser uma experiência forte para a 

mulher. O leite materno é um alimento vivo, completo e natural, é uma das maneiras 

eficientes de atender os aspectos nutricionais, imunológicos e psicológicos da 

criança em seu primeiro ano de vida considerado um ato cujo sucesso também 

depende de fatores históricos, sociais, culturais e psicológicos da puérpera e do 

compromisso e conhecimento técnico-científico dos profissionais de saúde 

envolvidos na promoção, incentivo e apoio ao aleitamento materno (1). 

O enfermeiro poderá ser o profissional que mais se relaciona com a mulher 

durante o ciclo gravídico-puerpural, seu papel é muito significativo para os 



programas de educação em saúde, pois deveria preparar a gestante para o 

aleitamento e para o processo de adaptação no pós-parto, a fim de diminuir dúvidas 

e complicações que poderão surgir no pós-parto (2). 

A atuação dos profissionais de saúde tanto pode ser positiva quanto negativa 

no estabelecimento e na manutenção do aleitamento materno, pois caso tais 

profissionais preocupem-se apenas com o manejo clínico, e não sejam capazes de 

oferecer o suporte necessário às mães, poderão influenciar negativamente nesse 

processo. Acontecimentos ligados às práticas hospitalares durante o parto, no 

período do pós-parto imediato e durante a estadia da mãe e bebê no hospital, 

poderão sim influenciar positiva ou negativamente no estabelecimento da lactação e 

no tempo de duração do aleitamento materno, sendo particularmente importante o 

apoio dado no período pós-parto (9). 

Para alcançar os objetivos de programas de incentivo ao aleitamento materno 

enfermeiros e equipes enfrentam o desafio de conseguir intervir junto às mães 

quanto à decisão de desmame e introdução de outros alimentos para a dieta do RN; 

pois seria preciso desenvolver ações de incentivo sem dar sentido de assistência 

(10). 

Os profissionais de saúde poderão ter um papel decisivo no sucesso da 

amamentação, proporcionando as condições ideais parao inícioda lactação, suporte 

durante a amamentação indispensável para o sucesso do aleitamento materno (9). 

Atualmente, cada dia mais as mulheres precisam trabalhar e ter um salário, 

para que a vida seja melhor para toda a família. Diferente dos tempos anteriores, 

hoje quase todas as mulheres estão na luta, muitas vezes criando seus filhos 

sozinhas, complementando a renda da família para pagar comida, roupa, calçado, 

creche, educação, saúde (8). 

Faz–se necessária a presença de profissionais capacitados para planejar, 

organizar, desenvolver e avaliar ações que possam atender às reais necessidades 

das mulheres, envolvendo os diversos setores na promoção da saúde para modificar 

o cenário atual (12). 

 



5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A amamentação é um direito da criança e um ato de amor de suas nutrizes, 

pois além do leite materno possuir todos os nutrientes necessários para o 

desenvolvimento do bebê, facilita o vínculo entre o binômio e a segurança para a 

mãe. Entre as primíparas há dúvidas e angústias, mesmo após realização do pré-

natal. É nesse momento que a equipe de enfermagem da maternidade e pediatria 

poderiam fazer toda a diferença no atendimento a essa mãe apoiando-a durante a 

primeira mamada. 

 Infelizmente ainda existem crianças que não são amamentadas ao seio 

materno, por inúmeros motivos. Dentro dessas questões surgem desafios 

envolvendo falta de orientações, assistência à saúde, acesso a serviços de saúde 

entre outros. 

 Vimos neste estudo que os profissionais que atendem estas mulheres estão 

atentos mais quanto à forma mecânica, com predomínio de conhecimentos técnicos 

sobre a lactação e amamentação e talvez por despreparo profissional, não atuam no 

âmbito emocional das parturientes. 

 O estímulo de vinculo entre mãe e bebê feito pelos profissionais de saúde em 

equipe multiprofissional, é de extrema importância para uma boa amamentação, e 

esse vínculo poderia ser estimulado nas consultas pré-natal. 

  

 Considera-se que a atuação de enfermagem para o estímulo do vínculo entre 

mães e bebês refletiria no sucesso no aleitamento materno. Mas, para isso será 

necessária a participação ativa de profissionais capacitados para elaborarem 

medidas de promoção para encararem esse desafio de melhorar a adesão ao 

aleitamento materno e estimular a doação para os bancos de leite humano para que 

mais crianças serem beneficiadas com essas medidas. 
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