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RESUMO 

 
INTRODUÇÃO: A assistência de enfermagem às puérperas é de extrema 
importância para identificar os motivos que influenciam algumas mulheres a 
amamentar e outras não. OBJETIVO: Analisar os fatores que interferem na decisão 
das mães sobre o aleitamento materno. METODOLOGIA: Estudo exploratório, 
descritivo e transversal de abordagem qualitativa. O estudo foi realizado na casa de 
puérperas, sendo 20 (vinte) no total, atendidas em uma unidade de Estratégia de 
Saúde da Família (ESF), em um município do Alto Tietê durante a visita domiciliar. 
RESULTADOS: Conforme a pesquisa realizada às puérperas, 75% alegaram que os 
seus bebês mamaram nas primeiras horas de vida, sendo que 100% realizou o 
acompanhamento pré-natal durante a gravidez, 90% recebeu orientações de como 
amamentar de profissionais da saúde, 75% diz que as tarefas diárias no lar, não 
influenciaram na decisão em amamentar. No que diz respeito ao armazenamento do 
leite, 75% responderam que não realizaram a retirada do leite do peito para 
armazenar. Em relação as rachaduras e ferimentos no mamilo, 30% alegaram ter 
possuído e 45% não tiveram. E, quanto ao apoio familiar 95% responderam que 
tiveram todo o apoio familiar necessário  durante a gravidez e após o parto.  
CONSIDERAÇÕES FINAIS: Através deste estudo é possível ampliar a visão do 
enfermeiro e outros profissionais de saúde chamando a atenção para a problemática 
do desmame precoce. 
 
Palavras-Chave: Assistência de Enfermagem; Aleitamento Materno; Puerpério; 
Estratégia de Saúde Da Família. 

 

 INTRODUÇÃO 

 

O aleitamento materno, de acordo com a Organização Mundial de Saúde 

(OMS) é um processo pelo qual a criança recebe leite materno, podendo ou não 

estar consumindo outros alimentos que diferem do leite (AMORIM; ANDRADE, 

2010). 

. Preconiza-se aleitamento na primeira hora de vida, já na sala de parto ou se 

não houver possibilidade,que se inicie nas primeiras 6 horas e que a prática se 

estenda exclusivamente até os 6 meses de vida e permaneça até que a criança 

complete dois anos,sendo que após os 6 primeiros meses haja a introdução de 

outros alimentos (UNICEF, 2007). 

A interação de mãe e filho no aleitamento natural, é o primeiro evento de 

aproximação de ambos,tanto socialmente quanto emocionalmente,fazendo com que 

nesse ato, a mãe queira cada vez mais aderir a esta prática,pela sua importância de 

afetividade entre mãe e bebê (ALMEIDA; FERNANDES; ARAÚJO, 2004). 



 
                                                           

O período do puerpério é onde acontecem as transformações físicas e 

fisiológicas cometidas pela gestação e parto, tendem a voltar ao estado pré-

gravídico e se inicia aproximadamente duas horas após a saída da placenta e o 

término é imprevisível porque enquanto a mulher estiver amamentando,seu ciclo 

menstrual não se regulariza. A divisão do puerpério é imediata, do 1º ao 10º 

dia,tardio do 11º ao 42º dia e remoto á partir do 43º dia (RODRIGUES et al., 2014). 

O papel da Estratégia de Saúde da Família (ESF) e do enfermeiro em Visita 

Domiciliar (VD) com as gestantes é prestar assistência e incentivo a amamentação 

para que no pós parto, a puérpera esteja preparada e saiba a importância de como 

deve ser realizada a amamentação e o acompanhamento de saúde do seu 

bebê.(CARVALHO; GOMES; MAGALHÃES, 2011). 

A assistência de enfermagem às puérperas é de extrema importância para 

identificar os motivos que influenciam algumas mulheres a amamentar e outras não. 

(GARCIA; LEITE; NOGUEIRA, 2013). No decorrer do estudo, identificaremos esses 

fatores através de questionários relacionados a este público.                                      

Acreditamos que o nível de conhecimento das mães influencia na decisão 

em amamentar ou não seus bebês; pois conhecendo mais sobre o assunto seria 

mais fácil a escolha em amamentar, pelos benefícios que o aleitamento materno 

traz.  

A questão do aleitamento materno é levantada mundialmente, devido sua 

importância nutricional, imunológica, emocional, afetiva, de saúde, entre outros, 

visando o desenvolvimento do bebê nos primeiros meses de vida e durante sua vida 

a partir daí. Este estudo é de extrema importância, através dele é possível ampliar a 

visão do enfermeiro e outros profissionais de saúde chamando a atenção para a 

problemática do desmame precoce, ainda desenvolver programas efetivos de 

educação, informação, instrução e principalmente incentivo à amamentação na 

saúde da mulher e da criança. 

O conhecimento sobre o assunto pode ajudar as mães a visualizar os 

pontos positivos na adesão do aleitamento, ajudam também, a fazer uso de técnicas 

e tipo de leite adequado que deve ser usado quando por algum motivo não é 

possível amamentar. 

 

 



 
                                                           

OBJETIVO 

  

 Analisar os fatores que interferem na decisão das mães sobre o 

aleitamento materno. 

 

METODOLOGIA 

 

Aspectos Éticos 

Foi solicitada autorização por escrito do local de estudo. O projeto, em 

questão, foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Braz Cubas. 

Aos sujeitos que fizerem parte do presente estudo, foi solicitada a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), conforme 

determina as Diretrizes e Normas Reguladoras de Pesquisa envolvendo seres 

humanos, descritas na resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde 

(BRASIL, 2012). 

 

Desenho Do Estudo 

Exploratório, descritivo e transversal de abordagem qualitativa. 

 

Local Do Estudo 

O estudo foi realizado na casa de puérperas, sendo 20 (vinte) no total,  

atendidas em uma unidade de Estratégia de Saúde da Família (ESF), em um 

município do Alto Tietê durante a visita domiciliar. 

 

População De Estudo 

O estudo foi realizado com mulheres no período de puerpério da área de 

abrangência da unidade de ESF que atenderem aos seguintes critérios de 

seleção: 



 
                                                           

 

Seleções Da Amostra 

Os sujeitos do estudo foram 20 (vinte puérperas), selecionados conforme os 

seguintes critérios de inclusão e exclusão: 

a) critérios de inclusão 

- As mães que aceitarem participar do estudo e assinarem o TCLE; 

- Mulheres que tiveram parto 10 dias anteriores da data de coleta de 

dados; 

- Mulheres que estiverem amamentando ou não; 

- Mulheres que estiverem utilizando complementos alimentares. 

b) critérios de exclusão 

- As mães que não aceitarem participar do estudo; 

- Questionários rasurados e/ou incompletos. 

 

Coleta de Dados 

As mulheres no período de puerpério que receberam visita domiciliar foram 

abordadas em suas casas e após consulta com enfermeiro da ESF foi iniciada a 

coleta de dados aplicando inicialmente o critério de seleção, assinado o TCLE e 

depois foi entregue um questionário composto por dez questões fechadas (Apêndice 

1). Não foi revelada a identidade da participante do estudo sendo sigilosa esta 

informação, depois que a mãe respondeu o questionário o mesmo foi guardado em 

envelope e lacrado, em seguida, foram feitas as instruções sobre o aleitamento 

materno com entrega das fichas de orientação de acordo com cada perfil.                                                                                               

 

Instrumento de Coleta de Dados 

Foi utilizado questionário semi-estruturado impresso em papel A4 que foi  

respondido somente à caneta esferográfica de tinta azul ou preta não pôde conter 

rasuras ou duas marcações em uma mesma questão sendo assim invalidado, 

contém dez questões claras, fechadas e objetivas.                                                                                                                   

  

Análise dos Dados 

Os dados foram tabulados em planilha Excel, sendo realizada análise 

descritiva e comparativa atendendo aos objetivos deste estudo. 



 
                                                           

 

Riscos e Benefícios 

A participação dos sujeitos da pesquisa não acarretou nenhum risco para sua 

saúde, déficit de acompanhamento na unidade de saúde ou prejuízo social. As 

informações e orientações prestadas às participantes do estudo trouxe benefícios, 

pois, ampliaram seus conhecimentos sobre o aleitamento materno melhorando a 

qualidade de vida, questões físicas, nutricionais, sociais e psicológicas da mãe e do 

bebê. Essas orientações foram de forma verbal e explicativas acompanhadas das 

fichas de informações, foi aplicado de forma consentida após preenchimento de 

questionário pelos responsáveis por este estudo. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os dados coletados estão apresentados na Tabela 1. As respostas foram 

categorizadas com as puérperas que amamentam e as que não amamentam, e o 

total de respostas no geral. 

 Das 20 puérperas entrevistadas, 12 (60%) estavam amamentando e 8 (40%) 

não estavam amamentando. 

A amamentação na primeira hora de vida é recomendada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e promovida por meio do quarto passo da Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança (IHAC), que indica o contato dos RNs com suas mães 

nos primeiros minutos de vida e, consequentemente, facilita a amamentação neste 

período. Esse contato é importante para o empoderamento da mulher e 

estabelecimento do vínculo entre mãe e filho, além de aumentar a duração do AM, a 

prevalência de AM nos hospitais e reduzir a mortalidade neonatal. (GUIDO et al., 

2014). 

 

 

 

 

 



 
                                                           

Tabela 1 – Respostas emitidas pelas puérperas. Suzano – SP, 2016. 

 AMAMENTA NÃO 
AMAMENTA 

TOTAL 

Seu bebê mamou no seu peito,na primeira hora de vida? 
 
Sim 
Não 

   Nº        % 
 
   9         45 
   3         15 

   Nº        % 
 
6           30 
2          10 

 Nº        % 
 
15       75 
5        25 

Você recebeu orientações de profissionais da saúde de 
como amamentar? 

Nº % Nº % Nº % 

Sim 10 50 8 40 18 90 
Não 2 10 0 0 2 10 

Durante a gravidez,foi realizado o acompanhamento Pré-
Natal?   

Nº % Nº % Nº % 

Sim 12 60 8 40 20 100 
Não 0 0 0 0 0 0 

Você recebeu orientações de profissionais da saúde de 
como amamentar? 

Nº % Nº % Nº % 

Sim 10 50 8 40 18 90 
Não 2 10 0 0 2 10 

No seu local de trabalho há condições de amamentar 
durante a jornada de trabalho?  

Nº % Nº % Nº % 

Sim 1 5 0 0 1 5 
Não 2 10 4 20 6 30 
Não trabalho 9 45 4 20 13 65 

As tarefas diárias (no lar) influenciaram na decisão em 
amamentar?  

Nº % Nº % Nº % 

Sim 4 20 1 5 5 25 
Não 8 40 7 35 15 75 

Você retirou o leite do peito para armazenar?  Nº % Nº % Nº % 
Sim 4 20 1 5 5 25 
Não 8 40 7 35 15 75 

Você teve alguma rachadura ou outro tipo de ferimento 
no mamilo?  

Nº % Nº % Nº % 

Sim 3 15 6 30 9 45 
Não 9 45 2 10 11 55 

Algum fator relacionado à saúde-doença,interferiu na sua 
decisão em amamentar? 

Nº % Nº % Nº % 

Sim 0 0 0 0 0 0 
Não 12 60 8 40 20 100 

Você teve apoio familiar durante a gravidez e após parto?  Nº % Nº % Nº % 
Sim 11 55 8 40 19 95 
Não 1 5 0 0 1 5 

 

A amamentação na primeira hora de vida é recomendada pela Organização 

Mundial da Saúde (OMS) e promovida por meio do quarto passo da Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança (IHAC), que indica o contato dos RNs com suas mães 

nos primeiros minutos de vida e, consequentemente, facilita a amamentação neste 

período. Esse contato é importante para o empoderamento da mulher e 

estabelecimento do vínculo entre mãe e filho, além de aumentar a duração do AM, a 

prevalência de AM nos hospitais e reduzir a mortalidade neonatal. (GUIDO et al., 

2014) 



 
                                                           

A realização de pré-natal também favorece a autoeficácia em amamentação, 

pois esse acompanhamento beneficia a preparação da mãe e familiares para o AM. 

Dessa forma, o pré-natal contribui para o sucesso da amamentação, sendo que as 

mulheres devem ser informadas dos benefícios dessa prática, das desvantagens do 

uso de outros leites e técnicas da amamentação, para aumentar a habilidade e 

confiança da mãe. (GUIDO et al.,2014)  

O enfermeiro tem papel fundamental na orientação sobre o como amamentar. 

As mães precisam ser acompanhadas e educadas em relação ao aleitamento 

materno porque o ato de amamentar, embora pareça natural do ser, está envolvido 

em crenças, mitos, cultura e experiências concretas que envolvem as mulheres, 

mães e nutrizes. As mães que tem acesso à informação através dos meios de 

comunicação do aleitamento materno, dependendo do grau de compreensão, 

passam a conhecer bem sua importância, mas se não tiverem um acompanhamento 

e apoio dos profissionais de saúde e da família normalmente não conseguem 

superar as dificuldades, ocorrendo desmame precoce, que põe em risco a saúde do 

bebê. (AMORIM; ANDRADE, 2009) 

É de extrema importância a avaliação das mamas no período da 

amamentação, que deve ser orientada pelo enfermeiro de maneira criteriosa, assim 

evitando possíveis ingurgitamentos, fissuras e rachaduras no mamilo. ( GARCIA, 

LEITE; NOGUEIRA, 2013) 

Neste contexto, faz-se necessário a importância dos avós e familiares 

presentes nas consultas, pré-natal, durante o parto e se possível na visita domiciliar, 

visando, o apoio familiar durante e após a gestação. ( AMORIM; ANDRADE, 2009) 

As atividades no domicílio aumentam substantivamente após o nascimento de 

uma criança. Muitas vezes, essas atividades dificultam a dedicação da mulher ao ato 

de amamentar. Quanto as divisões das tarefas diárias entre os membros da família é 

de grande importância, pois sabemos a grande dependência do bebê em relação a 

mãe o que torna um limitador significativo da vida da mulher, que nesta fase 

necessita se adaptar a um novo contexto. A participação do pai ou companheiro é 

um auxílio valioso que oferece a oportunidade de entender a amamentação não 

apenas como uma prerrogativa da mãe, mas, como uma responsabilidade assumida 

e compartilhada pelo casal. ( POLIDO, 2011) 



 
                                                           

O retorno ao trabalho é um momento crucial na decisão em relação a 

continuidade da amamentação. No local de trabalho a mulher tem o direito de 

amamentar, até os seis meses de idade do filho, a dois descansos especiais, de 

meia hora cada um, durante a jornada de trabalho, que não se confundirão com os 

intervalos normais para repouso e alimentação. O apoio do empregador é 

fundamental para apoiar a decisão da mulher. (MINISTÉRIO DA SÁUDE, 2010) 

Visando o armazenamento do leite, a mulher pode começar a retirar o seu 

leite e estocá-lo no freezer ou congelador, de preferência em pequenas quantidades, 

para que haja um estoque pronto a ser dado ao bebê quando você começar a 

trabalhar. A importância sobre o conforto das mamas, evita ingurgitamento, bloqueio 

de ductos e fissuras. (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010) 

No que diz a respeito à doenças,  algumas delas, principalmente as causadas 

por vírus, podem ser transmitidas durante a amamentação. O profissional de saúde, 

ao identificar uma nutriz com infecção viral ou ativa ou outra doença infecciosa, 

necessita tomar a decisão de suspender ou não a amamentação, o que pode ser um 

fato angustiante pelo seu papel fundamental na promoção e estímulo no aleitamento 

materno. (LAMOUNIER, 2009) 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Portanto concluímos que o aleitamento materno é uma prática positiva que 

muitas mulheres aderem e que traz muitos benefícios para mãe e para o bebê, pois 

visa o desenvolvimento do bebê nos primeiros meses de vida e durante sua vida a 

partir daí. E através deste estudo, é possível ampliar a visão do enfermeiro e outros 

profissionais de saúde chamando a atenção para a problemática do desmame 

precoce. 
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