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RESUMO 
 

O aleitamento materno é importante para a saúde do bebê 

e da mãe. O objetivo do estudo foi analisar a produção ci-

entífica sobre a assistência de enfermagem no incentivo e 

apoio ao aleitamento materno. Trata-se de um estudo de 

revisão integrativa de literatura realizado nas bases de da-

dos LILACS, BDENF e MEDLINE de fevereiro à maio de 

2018. Foram incluídos os artigos publicados entre 2011 e 

2017 e excluídos os artigos indisponíveis na íntegra e com 

tempo cronológico fora do estipulado. A amostra foi cons-

tituída por 16 artigos. Durante a análise dos artigos foram 

estabelecidas duas categorias: “Contribuições do Aleita-

mento Materno para a o Bebê e a Genetriz” e “Atribui-

ções do enfermeiro no processo de promoção, incentivo e 

apoio ao aleitamento materno”. As perspectivas catego-

rias abordam sobre os benefícios do aleitamento materno 

para a saúde da mãe e do bebê, assim como os cuidados 

de enfermagem no incentivo e apoio ao aleitamento ma-

terno. É fundamental que a equipe de enfermagem esteja 

capacitada, a fim de orientar e apoiar as mães durante a 

amamentação, oferecendo assim segurança e proteção, 

contribuindo de forma decisiva para a melhora da quali-

dade de vida do bebê e de si mesma. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Aleitamento materno, cuidado, as-

sistencia, enfermagem. 

ABSTRACT 
 

O aleitamento materno é importante para a saúde do bebê e 

da mãe. O objetivo do estudo foi analisar a produção cientí-

fica sobre a assistência de enfermagem no incentivo e apoio 

ao aleitamento materno. Trata-se de um estudo de revisão in-

tegrativa de literatura realizado nas bases de dados LILACS, 

BDENF e MEDLINE de fevereiro à maio de 2018. Foram in-

cluídos os artigos publicados entre 2011 e 2017 e excluídos 

os artigos indisponíveis na íntegra e com tempo cronológico 

fora do estipulado. A amostra foi constituída por 16 artigos. 

Durante a análise dos artigos foram estabelecidas duas cate-

gorias: “Contribuições do Aleitamento Materno para a o Bebê 

e a Genetriz” e “Atribuições do enfermeiro no processo de 

promoção, incentivo e apoio ao aleitamento materno”. As 

perspectivas categorias abordam sobre os benefícios do alei-

tamento materno para a saúde da mãe e do bebê, assim como 

os cuidados de enfermagem no incentivo e apoio ao aleita-

mento materno. É fundamental que a equipe de enfermagem 

esteja capacitada, a fim de orientar e apoiar as mães durante a 

amamentação, oferecendo assim segurança e proteção, con-

tribuindo de forma decisiva para a melhora da qualidade de 

vida do bebê e de si mesma. 
 

KEY WORDS: Breastfeeding, care, assistance, nursing. 

 

1. INTRODUÇÃO 
 

O aleitamento materno é importante para a saúde do 

bebê e da mãe, sendo um ato que potencializa 

benefícios para ambos. A amamentação promove o 

estabelecimento de uma ligação emocional, muito forte 

e precoce, entre a mãe e a criança, além de fornecer uma 

dieta adequada para o recém-nascido, embora muitas 

crianças no mundo não cresçam e se desenvolvam 

adequadamente por dificuldades no aleitamento 

materno exclusivo. Desta forma, esta prática se 

apresenta como um dos principais desafios na área da 

saúde mundial1. 
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É considerado como principal fonte de alimento para o 

crescimento e o desenvolvimento saudável dos 

lactentes, sendo o único alimento capaz de atender as 

necessidades fisiológicas do metabolismo das crianças 

menores de seis meses. Sendo a forma de alimentação 

mais antiga e eficiente da espécie humana, o leite 

materno é extremamente importante para a saúde 

materno-infantil e deve ser continuado até o segundo 

ano de vida da criança, pois traz inúmeros benefícios 

para mãe, bebê e toda família2. 

Amamentar significa proteger a saúde do bebê de 

doenças como diarréia, distúrbios respiratórios, otites e 

infecção urinária e, ao mesmo tempo, o bebê que é 

amamentado conforme o recomendado tem menos 

chance de desenvolver diabetes, hipertensão e doenças 

cardiovasculares. Para as mães, proporciona a redução 

do sangramento após o parto, diminuição da incidência 

de anemia, câncer de ovário e mama3. 

O MS (Ministério da Saúde) recomenda que o 

Aleitamento Materno (AM) seja o único alimento que 

a criança necessita até o sexto mês de vida, a partir 

desse momento apenas complementado com outros 

alimentos podendo se estender até o segundo ano de 

vida. Em suas estratégias Políticas Nacionais de 

Promoção, proteção e apoio ao AM, o MS procura a 

colaboração da Rede Amamenta Brasil, Iniciativa 

Hospital Amigo da Criança (IHAC), Proteção Legal ao 

Aleitamento Materno, Rede Brasileira de Bancos de 

Leite Humano, Mobilização Social e Monitoramento 

dos Indicadores de Aleitamento Materno no Brasil, 

com o propósito de elevar as proporções da 

amamentação4. 

Os indicadores sobre aleitamento materno ainda são 

insatisfatórios, distante das proporções que são 

recomendadas pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), mesmo com os programas do MS e 

intervenções das equipes multiprofissionais de saúde e 

pedagogos voltadas para o encorajamento e estímulo da 

amamentação5. Garantir o bem-estar da mãe e da 

criança é um dos objetivos para a diminuição do 

número de óbitos e morbidade infantil6. No Brasil na 

época atual, 68% das crianças começam o ato da 

amamentação já nas primeiras horas de vida, 41% 

perduram até mesmo aos seis meses, 25% persistem nos 

12 meses prolongando-se até os dois anos de idade7. 

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. Este estágio ocorre 

durante a primeira semana após o parto, com volume 

variado de 2 a 20 ml 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-

parto8. 

A mulher passa por um longo período na gestação até 

que possa concretamente amamentar seu filho. 

Entende-se que o preparo para a amamentação deva ser 

iniciado ainda no período de gravidez, pois o pré-natal 

é o momento adequado para orientar as mães sobre a 

prática do aleitamento materno9. É o período de maior 

contato entre o enfermeiro e a gestante, sendo um 

momento propício para fornecer as orientações sobre as 

vantagens do aleitamento materno. Portanto, a 

assistência e o incentivo à amamentação são de grande 

relevância no pré-natal10. 

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 à promoção, à proteção e à 

recuperação da saúde do indivíduo e da coletividade. 

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 

materno11. 

Este estudo objetivou analisar a produção científica so-

bre a assistência de enfermagem no incentivo e apoio 

ao aleitamento materno, assim como enfatizar a impor-

tância da amamentação para tanto para a saúde do bebê 

quanto da mãe. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 
 

Trata-se de um estudo de revisão integrativa de 

literatura, sendo considerada uma estratégia na 

identificação de evidências existentes com o objetivo 

de fundamentar uma prática de saúde nas diversas 

especialidades. Para a elaboração do estudo foram 

seguidas seis etapas: identificação do tema e seleção da 

questão norteadora; estabelecimento de critérios para 

inclusão e exclusão de estudos e busca na literatura 

pertinente; definição das informações a serem extraídas 

dos estudos selecionados; avaliação crítica dos estudos 

incluídos na revisão integrativa; interpretação dos 

resultados; apresentação da revisão/síntese do 

conhecimento.  

Para guiar a revisão integrativa formulou-se a seguinte 

questão: Qual a produção científica sobre a a assistên-

cia de enfermagem no incentivo e apoio ao aleitamento 

materno? Para a seleção dos artigos foram utilizadas 

como bases de dados, a saber: Literatura Latino 

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
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(LILACS), Base de Dados de Enfermagem (BDENF) e 

na Medical Literature Analysis and Retrieval System 

Online (MEDLINE). Buscou-se, ainda, referências 

originais presentes nos artigos identificados no 

levantamento realizado no período de fevereiro à maio 

de 2018.  

Os critérios de inclusão das publicações selecionadas 

para a presente revisão integrativa foram: artigos dispo-

nibilizados em texto completo, publicados em 

português e inglês, disponibilizados na íntegra nas 

bases de dados nos últimos seis anos. Foram excluídos 

artigos indisponíveis na íntegra, dissertações, teses e 

artigos de jornal que não apresentavam caráter 

científico, publicações em idioma em inglês e com 

tempo cronológico fora do estipulado. 

Utilizaram-se os descritores padronizados e disponíveis 

no DeCS: Aleitamento materno, Recém-nascido, 

aleitamento materno, cuidado, assistência, enferma-

gem. A busca foi realizada pelo acesso online e, 

inicialmente, foram obtidos 721 artigos. Desses, foram 

excluídos aqueles que não se relacionavam ao tema 

(705) mediante a leitura criteriosa do título e do 

resumo. Utilizando os critérios de inclusão, a amostra 

final desta revisão foi constituída de 16 artigos. Para a 

coleta dos dados dos artigos que foram incluídos nesta 

revisão, foi elaborado um formulário contemplando os 

seguintes itens: identificação do artigo, tipo de 

publicação, delineamento do estudo, objetivos, 

amostra, principais resultados e conclusões.  

3. DESENVOLVIMENTO 

Durante o desenvolvimento do estudo foram analisados 

16 artigos, na tabela 01 foi feita a distribuição das pro-

duções científicas por similaridade semântica segundo 

as variáveis título, autor, ano de publicação, classifica-

ção e objetivo do estudo. 

 
Tabela 1. Descrição dos artigos segundo as variáveis: título, autor, 
ano, objetivo (n=16), Teresina – PI. 

Título Autor (es), ano Objetivo 

Aconselhamento 

em alimentação 
infantil: um estudo 

de intervenção. 

Bassichetto KC, 

Réa MF, 2011. 

Avaliar a efetividade do 

Curso Integrado de Aconse-
lhamento em Alimentação In-

fantil na transformação de co-

nhecimentos, atitudes e práti-
cas de pediatras e nutricionis-

tas da rede municipal de saúde 

de São Paulo.  

Amamentação: 

bases científicas 

para a prática pro-
fissional. 

Tamez RN, 

2011. 

Analisae a amamentação por 

meio de bases científicas para 

a prática profissional. 

Formação em alei-

tamento materno e 

suas repercussões 
na prática clínica. 

Galvão DG, 

2011. 

Identificar as orientações que 

o enfermeiro disponibiliza às 

mães quanto à amamentação e 
verificar que habilidades de 

comunicação são utilizadas 
no aconselhamento em aleita-

mento materno. 

Contributos da in-
tervenção de en-

fermagem de cui-

dados de saúde 
primários para a 

promoção do alei-

tamento materno. 

Graça LCCG, 
Figueiredo 

MCB, Concei-

ção MTCC, 
2011. 

Analisar os contributos das 
intervenções de enfermeiras 

de Cuidados de Saúde Primá-

rios, com primíparas, na pro-
moção do aleitamento ma-

terno. 

Educação em sa-
úde de puérperas 

em alojamento 

conjunto neonatal: 
aquisição de co-

nhecimento medi-

ado pelo uso de 
um jogo educa-

tivo. 

Fonseca LMM, 
Scochi CGS, 

Mello DF, 2012. 

 Verificar a aquisição de co-
nhecimento nas atividades de 

educação em saúde, mediada 

pela utilização de um jogo 
educativo sobre aleitamento 

materno e cuidados básicos 

com o recém-nascido, em alo-
jamento conjunto. 

A amamentação 
na primeira hora 

de vida mortali-

dade neonatal. 

Boccolini CS, 
Carvalho 

ML; Oliveira 

MIC, Perez-Es-
camilla R, 2013. 

Analisar a correlação entre o 
percentual de amamentação 

na primeira hora de vida e as 

taxas de mortalidade neona-
tal.  

Nutrição e saúde. Bosco SM, 

Conde SR, 

2013. 

Analisar a produção científica 

sobre a importância do aleita-

mento materno enquanto ali-
mento nutritive. 

Aleitamento ma-

terno e o risco de 
câncer de ovário: 

uma meta-análise. 

Feng LP, Chen 

HL, Shen MY, 
2014. 

Resumir a evidência disponí-

vel que evidencie a associa-
ção entre amamentação e du-

ração da amamentação e risco 

e cancer do ovário epitelial. 

Bebês pré-termo: 

Aleitamento Ma-

terno e evolução 
ponderal. 

Sassá AH, Sch-

midt BCR, Sueli 

M TI, Ieda HH, 
Sonia SM, 2014. 

Identificar fatores associados 

à prática do aleitamento ma-

terno (AM), ao ganho ponde-
ral e ao estado nutricional de 

bebês pré-termos durante os 

seis primeiros meses de vida e 
verifi car correlação entre es-

sas variáveis e características 

maternas e neonatais. 

Efeito da ama-
mentação em ma-

loclusões: uma re-

visão sistemática e 
meta-análise. 

Peres KG, Cas-
caes AM, Nasci-

mento GG, Vic-

tora CG, 2015. 

Investigar se a amamentação 
diminui o risco de maloclu-

sões. 

Association be-

tween breastfeed-
ing and intelli-

gence, educational 

attainment, and in-
come at 30 years 

of age: a prospec-

tive birth cohort 
study from Brazil. 

Victora CG, 

Horta BL, 
Christian LM; 

Pinheiro QL, 

Gigante RT, 
2015. 

Avaliar se a duração da ama-

mentação foi associada ao 
quociente de inteligência 

(IQ), anos de escolaridade e 

renda na idade de 30 anos, em 
um cenário onde não existe 

forte padronização social da 

amamentação. 

Fatores que contri-

buem para o des-
mame precoce e 

atuação da enfer-

magem. 

Amaral RC, 

2016. 

Analisar os fatores que contri-

buem para o desmame pre-
coce e a atuação da enferma-

gem. 

Associações lon-
gitudinais entre a 

qualidade da mãe 

– interações infan-
tis e desenvolvi-

mento cerebral na 

infância. 

Bernier A, Cal-
kins SD, Bell 

MA, 2016. 

Investigar se as variações nor-
mativas na paternidade se re-

lacionam com o desenvolvi-

mento do cérebro entre crian-
ças tipicamente em desenvol-

vimento. 

Suplementação de 

leite materno e in-

fantil prematuro 
desenvolvimento 

após a descarga 

Cunha RDS, Fi-

lho FL, Rafael 

EV, Lamy ZC, 
Queiroz ALG, 

2016. 

Avaliar o efeito da suplemen-

tac¸ão do aleitamento ma-

terno exclusivo com aditivo 
multicomponente no desen-
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hospitalar: a ran-
domed 

ensaio clínico 

volvimento de lactentes nas-
cidos pré-termo de muito 

baixo peso aos 12 meses de 

idade gestacional corrigida. 

A capacitação dos 
profissionais de 

saúde que atuam 

na área do aleita-
mento materno. 

Siqueira FPC, 
2016. 

Verificar a capacitação dos 
profissionais de saúde quanto 

à prática do aleitamento ma-

terno. 

Amamentação no 

século 21: epide-
miologia, meca-

nismos, e   efei-

tos ao longo da 
vida. 

Victora CG, 

Aluísio JD, Bar-
ros AJD, França 

GVA, Bahl R, 

Horton S, et al. 
2016. 

Caracterizar a epidemiologia, 

mecanismos, e efeitos ao 
longo da vida em relação a 

amamentação no século 21. 

Fonte: Pesquisa direta, 2018. 
 

Logo em seguida ocorreu a análise da tabela 1, no que 

diz respeito aos artigos da amostra segundo os títulos 

das publicações, ano, autores e objetivo, levando a cri-

ação das categorias temáticas.  

No que se refere aos enfoques das publicações inseridas 

no estudo, emergiram duas categorias temáticas apre-

sentadas a seguir, possibilitando o seguinte agrupa-

mento por eixos temáticos: “Contribuições do Aleita-

mento Materno para a o Bebê e a Genetriz” e “Atribui-

ções do enfermeiro no processo de promoção, incentivo 

e apoio ao aleitamento materno”. 

4. DISCUSSÃO 

Com base nos artigos analisados foi possível montar 

uma tabela (tabela 2), com as respectivas categorias. A 

apresentação foi feita com base na classificação por si-

milaridade semântica, categorizando os artigos em duas 

categorias de acordo com o núcleo do sentido dos arti-

gos, como mostra a tabela 2 a seguir: 

 
Tabela 2. Foco dos artigos de acordo com as categorias, Teresina 

– PI, 2018. 

Categorias Artigos 

Contribuições do 

Aleitamento Materno 

para a o Bebê e a Ge-

netriz 

Bernier A, Calkins SD, Bell MA, 2016. 

Boccolini CS, Carvalho ML; Oliveira MIC, Pe-
rez-Escamilla R, 2013. 

Bosco SM, Conde SR, 2013. 

Cunha RDS, Filho FL, Rafael EV, Lamy ZC, 
Queiroz ALG, 2016. 

Feng LP, Chen HL, Shen MY, 2014. 

Peres KG, Cascaes AM, Nascimento GG, Vic-
tora CG, 2015. 

Sassá AH, Schmidt BCR, Sueli M TI, Ieda HH, 

Sonia SM, 2014. 
Siqueira FPC, 2016. 

Victora CG, Horta BL, Christian LM; Pinheiro 

QL, Gigante RT, 2015. 
Victora CG, Aluísio JD, Barros AJD, França 

GVA, Bahl R, Horton S, et al. 2016. 

Atribuições do enfer-

meiro no processo de 

promoção, incentivo e 

apoio ao aleitamento 

materno 

Amaral RC, 2016. 
Bassichetto KC,  

Fonseca LMM, Scochi CGS, Mello DF, 2012. 

Galvão DG, 2011. 
Siqueira FPC, 2016. 

Graça LCCG, Figueiredo MCB, Conceição 

MTCC, 2011. 
Tamez RN, 2011. 

Fonte: Pesquisa direta, 2018. 

 

Contribuições do aleitamento materno para a 
o bebê e a genetriz 
 

A amamentação garante a saúde da criança todos os nu-

trientes importantes como proteínas, sódio, cálcio, lipí-

dios que são necessáros para um crescimento saudável, 

defesa e combate a agentes infecciosos, crescimento de 

músculos da cavidade oral, sendo essencialmente indis-

pensável para o desenvolvimento da cognição, garan-

tindo o bom funcionamento dos mecanismos de defesa 

tanto da genitora e da criança12.  

O leite humano contribui de forma positiva para o de-

senvolvimento do sistema neurológico, maturação do 

trato gastrointestinal do bebê, diminui as chances de do-

enças crônicas não-transmissíveis: HAS, obesidade, di-

abetes mellitus tipo 2 e infecções respiratória e diges-

tiva (enterocolite necrosante), alergias e sepse nos pri-

meiros dias de vida13.  

Consequentemente refletindo de forma positiva no de-

senvolvimento neurocomportamental da criança de ma-

neira rápida ou prolongada e progressivamente aumen-

tando o desenvolvimento do cérebro aos 5, 10 e 24 me-

ses14.  

Além de suas vantagens a curto e médio prazo um es-

tudo prospectivo de coorte realizado com 3493 partici-

pantes que foram acompanhadas durante 30 anos feito 

no Sul do Brasil evidenciou que se a lactação permane-

cesse por mais que 12 meses, amplo seria a influência 

no melhoramento do sistema nervoso central conse-

quentemente o intelectual das crianças favorecendo um 

maior desenvolvimento educacional15.  

Ao realizar o estímulo de sucção para remoção do leite 

materno favorece o desenvolvimento craniofacial, di-

minuindo em até 68% as chances do aparecimento de 

má oclusão dental, ou seja, quanto mais amamenta mais 

as chances de desenvolver esse problema são reduzi-

das16.  

As vantagens da lactação para a genetriz e a criança são 

correlacionadas às condutas que devem ser adotadas 

imediatamente após o parto, consequentemente trás 

para a genetriz benefícios como a minimização da an-

siedade, artrite reumatoide depressão, osteoporose17.  

Quando iniciado imediatamente após o parto é impor-

tante para proporcionar um maior elo materno infantil, 

minimizando as contrações uterinas e chances de he-

morragias. Consequentemente diminuindo as chances 

de desenvolver anemias, favorável ao retorno de peso 

adequado, utilizado como método contraceptivo se for 

amamentar de forma exclusiva e livre demanda com 

mamadas regulares, mesmo à noite18.  

Estudos evidencia que, se as mulheres realizassem o 

AM de forma exclusiva conforme preconiza a OMS 

mais de 20 mil óbitos por consequência de neoplasia de 

mama poderiam ser evitados. Mesmo que os índices 

ainda sejam insatisfatórios o padrão de amamentação 
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atual salva cerca de 19.464 mortes por câncer de mama 

por ano em 75 países de média e baixa renda19. 

A prática de amamentar protege a mulher contra neo-

plasia de ovário com efeito dose-resposta. Com dimi-

nuição de aproximadamente 30% de chances de desen-

volver a doença nas mães que amamentam em algum 

momento da vida, e consequentemente os valores au-

mentam para as que prolongam o ato por mais tempo, 

chegando a 17% para as que amamentaram menos de 6 

meses, 28% de 6 a 12 meses e 38% para mais de 12 

meses. Pressupõe que se reduz em até 2% as chances 

de desenvolver câncer de ovário, para cada mês ama-

mentado20.  
 

Atribuições do enfermeiro no processo de pro-
moção, incentivo e apoio ao aleitamento ma-
terno 
 

O profissional de enfermagem atua diretamente no in-

centivo ao Aleitamento Materno, pois possui maior 

contato direto com as puérperas e neonatos, estando 

presente nos períodos de pré-natal, puerpério imediato, 

mediato e tardio. Dessa forma, a implantação de inter-

venções, por meio de ações intra-hospitalares e inte-

rinstitucionais, proporcionadas por profissionais habili-

tados e capazes de realizar cuidados de enfermagem 

que visam ao auxílio na promoção de uma pega ade-

quada e cuidados com os seios, se torna eficaz na me-

dida em que são implementadas e trazem benefícios 

para a nutriz e recém-nascidos21. 

As ações de promoção, apoio e incentivo ao aleita-

mento materno quando realizadas no pré-natal e condu-

zidas por profissionais capacitadas se torna um ambi-

ente ideal para esclarecimento de dúvidas e diminuição 

da ansiedade. 
[...] o profissional de saúde precisa ter além de conhecimentos 

básicos e habilidades em aleitamento materno, precisará ter 

também, uma comunicação eficiente. Ele precisa ouvir aten-

tamente essa gestante, entendê-la, ajudá-la a tomar decisões, 

e dialogar com ela sobre as suas dúvidas, conceitos, medo, 

tabus, mostrá-la a importância e a responsabilidade de suas 

decisões. Sem preconceito e discriminação. É por meio da 

atuação do (a) enfermeiro (a) na promoção e incentivo ao alei-

tamento materno que as mães são instruídas a cuidar e enten-

der o filho, tornando-se essas em agentes multiplicadoras de 

saúde em âmbito individual, familiar, social e ecológico22. 

A ação do enfermeiro persiste em informar e orientar 

não só as mães que usam os serviços de saúde, mas tam-

bém sua equipe, compartilhando conhecimento, argu-

mentos científicos e humanização nos cuidados, objeti-

vando uma assistência de qualidade, consequentemente 

melhorando o desenvolvimento do bebê e o vínculo 

mãe-filho23.  

As enfermeiras assumem papel normalizador e regula-

dor das práticas de aleitamento materno, sendo consi-

deradas autoridades para o estabelecimento do padrão 

de alimentação. O enfoque das intervenções são os be-

nefícios nutricionais, imunológicos, emocionais e fisi-

ológicos para a criança, baseados em justificações cien-

tíficas, nem sempre tendo em consideração dimensões 

psicossociais. A maioria desses profissionais têm co-

nhecimentos atualizados sobre o aleitamento materno, 

sendo mais evidente no que se refere aos benefícios e 

duração, e mais eficazes na teoria que na prática24.  

Existem três oportunidades preferenciais para a promo-

ção do aleitamento materno. O terceiro trimestre de gra-

videz, quando se discute o regime alimentar da criança, 

avalia-se a motivação para amamentar, os conhecimen-

tos, crenças e mitos, devendo os profissionais proporci-

onar informação pertinente, relevante, em linguagem 

acessível e cientificamente sustentada, respeitando e 

apoiando as escolhas das mulheres. Deve-se avaliar, 

ainda, a qualidade e extensão da rede de apoio social25. 

A segunda oportunidade está relacionada ao estabeleci-

mento da lactação. É período que ocorre, normalmente, 

durante o internamento na maternidade, e as enfermei-

ras devem proceder à revisão do que foi abordado no 

período pré-natal, ajudar nas dificuldades e na compre-

ensão do comportamento do recém-nascido, avaliar a 

eficácia da amamentação, prestar apoio instrumental, 

estimular a ajuda da rede de apoio social e proporcionar 

condições para o início precoce da amamentação25.  

A terceira oportunidade relaciona-se à manutenção da 

amamentação e ocorre após a alta. É período crítico, em 

que a mulher deixa um ambiente seguro, com uma rede 

de proximidade de profissionais, para regressar ao am-

biente em que terá que resolver as necessidades de 

forma autônoma. Durante esse período, a visita domi-

ciliária é importante para assegurar a transição segura 

entre o hospital e o domicílio25. 

Existem cinco pilares que sustentam a promoção do 

aleitamento materno, que incluem: um ambiente favo-

rável para amamentação, ações comunitárias que aju-

dam a incentivar o mesmo, o apoio ás políticas refe-

rente ao aleitamento materno nos serviços de saúde, re-

alizar educação em saúde como treino e orientações 

para ajudar no desenvolvimento de competência pes-

soal, prestando uma melhor assistência para manter a 

promoção ao aleitamento materno26. 

Sendo assim, cabe ao enfermeiro(a) desenvolver habi-

lidades comunicacionais, implicando em mudanças de 

atitudes e forma de interação com as mulheres, uma vez 

que o sucesso da amamentação depende mais do bem-

estar da mulher, de como ela se sente a respeito de si 

própria e da sua situação de vida27.  

Observou-se que os cuidados de enfermagem mais ci-

tados foram: trabalhar mitos, crenças e tabus a respeito 

da amamentação; estimular a participação da família 

nas ações de promoção, apoio e incentivo ao aleita-

mento materno e dialogar a respeito das vantagens do 

aleitamento. 
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Vários estudos comprovam os achados deste estudo, 

mostrando que os profissionais de saúde carecem de ca-

pacitação técnica de modo permanente, pois a maioria 

após algum tempo de formados ficam desatualizados. 

Portanto, os enfermeiros que estiverem preparados, atu-

alizados e bem informados terão melhores condições de 

exercer o seu papel de multiplicadores da prática da 

amamentação a fim de promover o seu sucesso. Neste 

sentido os enfermeiros podem incentivar a amamenta-

ção e apoiar as mães, ajudando-as no início precoce da 

amamentação a obterem autoconfiança para amamentar. 

 

5. CONCLUSÃO 
 

O leite materno é reconhecido como o alimento 

adequado para a criança nos primeiros meses de vida 

não só por sua disponibilidade em energia, macro e 

micronutrientes, mas também pela proteção que 

confere contra as doenças. A prática do aleitamento 

materno exclusivo é fundamental para melhoria das 

condições de saúde da população infantil, diminuindo 

os indicadores de morbimortalidade.  

Diante dos achados apontados nos artigos pode-se de-

preender a importante participação da enfermagem 

dentro dos serviços de saúde para a promoção da ama-

mentação e do aleitamento materno exclusivo, em que 

se evidencia que a amamentação não é apenas impor-

tante para a saúde do bebê, mas é de suma importância, 

também, para a saúde da mãe. 

Observou-se que quase a totalidade dos artigos que 

abordam o tema preconiza as necessidades das ações 

dos profissionais de saúde em enfermagem que agem 

no processo decisório de incentivo ao aleitamento ma-

terno e promoção da saúde, objetivando a redução da 

morbi-mortalidade infantil e desmame precoce. Por-

tanto, é fundamental que a equipe de enfermagem esteja 

capacitada, a fim de orientar e apoiar as mães durante a 

amamentação, oferecendo assim segurança e proteção, 

contribuindo de forma decisiva para a melhora da qua-

lidade de vida do bebê e de si mesma. 

Dessa forma é necessário que o enfermeiro busque 

formas de interagir com a população para informá-la 

sobre a importância de adotar uma prática saudável de 

aleitamento materno. O profissional de Enfermagem 

precisa estar preparado para prestar uma assistência 

eficaz, solidária, integral e contextualizada, que 

respeite o saber e a história de vida de cada mulher e 

que a ajude a superar medos, dificuldades e 

inseguranças. 

A enfermagem tem um papel fundamental para o 

incentivo e o apoio do aleitamento materno exclusivo 

até os sexto mês de vida, não somente nas atividades 

educativas, mas também assistenciais, especialmente 

nas patologias comuns durante o início da 

amamentação, infere-se que crianças quando 

alimentados por leite de vaca ou por outros tipos de 

leite podem desenvolver doenças e ter consequências 

negativas. 
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