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1.INTRODUÇÃO 

A importância da amamentação natural tem sido abordada em muitos estudos, 

principalmente sob o ponto de vista nutricional, imunológico e psicossocial; portanto, 

é um assunto de interesse multiprofissional envolvendo dentistas, médicos, 

fonoaudiólogos, enfermeiros, nutricionistas e psicólogos (ANTUNES et al., 2008). 

Em Brasil (2009) amamentar é muito mais do que nutrir a criança, é um 

processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no 

estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua 

fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações na 

saúde física e psíquica da mãe. 

Segundo Passanha et al. (2010) o aleitamento materno é uma estratégia para 

promoção do crescimento e desenvolvimento no período entre o nascimento e os dois 

anos de idade assegurando às crianças os melhores resultados possíveis para 

transitar esse período tão vulnerável da vida, contribuindo com um melhor 

desempenho nas etapas seguintes e na prevenção de doenças na infância e na fase 

adulta. 

2.OBJETIVOS 

2.1 Geral 

 Conhecer a competência do enfermeiro no aleitamento materno exclusivo e no 

seu impacto na formação do vínculo mãe-filho sob o olhar da Teoria do Autocuidado 

de Dorothea Elizabeth Orem.  

2.2 Específicos  

• Conhecer o programa de aleitamento materno e principais políticas públicas 

que abordam a promoção, fomento e incentivo do aleitamento materno; 

• Descrever a teoria do autocuidado de Dorothea Elizabeth Orem e sua relação 

com o aleitamento eficaz; 

• Identificar competências do enfermeiro e principais ações de educação na 

promoção, fomento e incentivo do aleitamento materno exclusivo; 

 



3.METODOLOGIA 

 Refere-se a um estudo descritivo com abordagem qualitativa de revisão 

bibliográfica integrativa. O levantamento bibliográfico foi realizado por meio de busca 

de artigos científicos indexados no acervo científico da Literatura Latino-Americana e 

do Caribe em Ciências de Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), 

Scientific Eletronic Library Online (Scielo), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) 

e UNASUS (Sistema Universidade Aberta do SUS). Foram utilizados os seguintes 

descritores: Aleitamento materno exclusivo, Enfermeiro no Aleitamento Materno, 

Importância do Aleitamento Materno e Teoria de Enfermagem de Dorothea Elizabeth 

Orem. 

 Os critérios de inclusão empregados para a seleção de artigos foram: artigos 

completos, disponibilizados na íntegra, publicados no idioma português, no período 

de 2007 a 2017. Os critérios de exclusão foram a leitura de artigos onde em seus 

respectivos resumos que não abordavam aspectos relevantes à temática e 

contribuição do enfermeiro no aleitamento materno exclusivo. 

4. DESENVOLVIMENTO 

 A amamentação é uma atividade básica, constituindo uma das primeiras 

intervenções nutricionais e de saúde infantil que a própria mãe pode empreender para 

assegurar a saúde do filho. É um modo natural e apropriado que asseguram muitas 

das necessidades da criança em desenvolvimento e, na maioria dos lugares, é 

compatível com o ambiente ecológico, econômico e sanitário da mãe e do filho 

(SANTOS et al., 2009). 

O SUS como provedor de um processo social em construção permanente deve 

promover contínua discussão sobre como se implementar políticas de saúde 

relacionadas à amamentação (ANTUNES et al., 2008).  

De acordo com a concepção de Orem, ser humano é “uma unidade 

funcionando biologicamente, simbolicamente e socialmente. O funcionamento do ser 

humano está ligado ao seu ambiente, e juntos, ser humano e ambiente, formam um 

todo integrado ou sistema”. Orem acredita que o ser humano é um ser que tem 

necessidade de autocuidado e que o mesmo é responsável e possui habilidades para 

cuidar de si próprio assim como de seus dependentes (SOARES; VARELA, 2007). 



O papel da enfermagem é capacitar o indivíduo para o autocuidado e cuidado 

com o outro. Percebeu com gestantes, puérperas e recém-nascidos que a ação de 

promoção do autocuidado auxilia na busca de manutenção saudável do exercício de 

cuidar de si e dos filhos recém-nascidos (ALENCAR et al., 2016). 

5.RESULTADOS PRELIMINARES 

O que se espera é que o profissional alcance o simples domínio de 

competências e crie um novo saber para aperfeiçoar a assistência a sua clientela. A 

formação desse profissional, portanto, deve ligar a realidade da educação e realidade 

do trabalho. 
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