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O objetivo desse foi descrever a qualidade das orientações a respeito do aleitamento materno 
às puérperas atendidas na maternidade do Hospital Regional de Gurupi sobre a 
amamentação. Foi aplicado um questionário padronizado nos meses de agosto e setembro 
de 2016 para 150 puérperas que formaram o grupo estudado. Foram analisados dados 
sociodemográficos, paridade, tipo de amamentação, tipo de gravidez, tipo de parto, se 
recebeu orientação da forma de amamentação e até qual idade o bebê deve mamar.  As mães 
tinham uma idade média de 23,9 anos, 79 (53%) pardas, escolarização média de 11,5 anos, 89 
(59%) renda familiar de 1 salário mínimo, 51 (34%) do lar, 72 (48%) primíparas, 56 (37%) 
tiveram parto vaginal, 52 (35%) parto cesáreo e 42 (28%) parto vaginal com analgesia. Todas 
foram orientadas quanto a importância da amamentação para o concepto, 128 (85%) 
relataram precisar de auxílio para amamentar, 138 (92%) afirmaram que pretendiam realizar 
amamentação exclusiva. Pode ser observado que as puérperas eram jovens, pouco 
escolarizadas, a maior parte teve parto vaginal e receberam orientação adequada quanto a 
amamentação. 

Palavras-chave: Parto. Perfil sociodemográfico e clínico. Puerpério. 
 

 
 

The purpose of this paper was to describe the quality breastfeeding guidelines provided at 
the Maternity Hospital in Gurupi to puerperal women. A standardized questionnaire was 
applied to 150 (One hundred and fifty) parturient. The following data were analyzed: socio-
demographic ones, parity, breastfeeding type, pregnancy type, kinds of birthing, whether 
women received guidance on how to breastfeed and to what age the baby should be 
breastfed. The mothers had a mean age of 23.9 years, 79 (53%) browns, average schooling of 
11.5 years, 89 (59%) family income equivalent to a minimum wage, 51 (34%) households, 72 
%) primiparous women, 56 (37%) had vaginal birth, 52 (35%) cesarean delivery and 42 (28%) 
vaginal delivery with analgesia. All women oriented regarding the importance of 
breastfeeding for the conceptus, 128 (85%) reported needing breastfeeding help, 138 (92%) 
stated that they intended to perform exclusive breastfeeding. It can be observed that the 
puerperal were young, poorly schooled, most of them had a vaginal delivery and received 
adequate guidance regarding breastfeeding. 
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1.  INTRODUÇÃO 
O Puerpério é o período do ciclo gravídico 

puerperal que se inicia logo após a saída do feto e 
expulsão da placenta onde ocorrem alterações 
diversas, tanto a nível local como sistêmicas 
causadas pela gestação no organismo materno, e 
estar duram até o organismo da mulher voltas às 
condições ambientais e fisiológicas de antes da 
gravidez (BOLSONI; COELHO, 2016; BRASIL, 
2017; CORRÊA et al., 2017). Nesse período, a 
puérpera necessita de um acompanhamento de 
profissional de saúde, garantindo o bem-estar 
materno e do recém-nascido, acolhendo-os desde 
o início até o seu término, prevenindo as 
complicações puerperais e realizando orientações 
em saúde (BATISTA et al., 2010).  

Durante o período puerperal a mulher está 
suscetível a complicações devido às mudanças 
fisiológicas e psicológicas, podendo acarretar 
infecções puerperais, mastite, hemorragias e 
outras (ANDRADE et al., 2015).  

A depressão puerperal que é um quadro 
depressivo moderado ou grave, de início 
insidioso, normalmente após a segunda ou 
terceira semana do pós-parto. Inicia-se, 
geralmente, com sintomas de ansiedade e insônia 
(COSTA; SOUSA, 2002; COSTA et al., 2013; 
BRASIL, 2014; LONDRINA, 2017).  

No período puerperal é comum infecção 
no aparelho genital, a mesma ocorre após o parto 
ou abortos recentes. As principais manifestações 
clínicas são hipertermia acima de 38°C, que se 
manifesta 24 horas após o parto ou pode ocorrer 
em pelo menos dois dias dentre os primeiros 10 
dias pós-parto; mal-estar; calafrios; útero sensível, 
aumentado, amolecido e indolor à palpação; 
cefaleia; lóquios diminuídos ou aumentados com 
secreção purulenta e fétida (CORRÊA et al., 2017; 
LONDRINA, 2017). 

A propagação de hipertermia ocorrida ao 
final do puerpério é uma das características 
frequentemente de Mastite. A mastite é um 
processo inflamatório da mama causada por 
Staphylococcus aureus e outros microrganismos 
(BRASIL, 2006; BRASIL, 2016).  

Desenvolve-se geralmente em primíparas 
por terem um tegumento cutâneo mais delicado, 
devido ao aumento das mamas, surgindo 
rachaduras e fissuras. Inclui-se ainda as 

hemorragias puerperais, que são as perdas 
sanguíneas persistentes ou recorrentes, 
constituindo uma causa importante de 
mortalidade materna. A causa mais frequente 
dessa ocorrência é a presença de restos 
placentários, cujo descolamento parcial segue-se 
do rompimento de vasos presentes na área 
deslocada (BRASIL, 2006; BRASIL, 2016).  

Durante a fase puerperal, a mulher 
necessita de orientação, apoio afetivo e atenção, 
sendo assim, a assistência de enfermagem é de 
extrema importância, já que estes profissionais 
têm habilidades técnicas e científicas para 
desenvolver todos os cuidados necessários, 
proporcionando assim uma melhor recuperação, 
prevenção de possíveis complicações, fornecendo 
informações a respeito das mudanças ocorridas 
durante esta fase e consequentemente espera-se 
com isto reduzir a morbimortalidade materna. 
Conforme preconiza o Ministério da Saúde, o 
retorno da puérpera e do recém-nascido ao 
serviço de saúde, inicia-se entre 7 a 10 dias após o 
parto, podendo ser estendido até 42 dias pós-
parto, deve ser incentivado durante o pré-natal, na 
maternidade e pelos agentes comunitários de 
saúde na visita domiciliar (COSTA; SOUSA, 2002; 
SPINDOLA et al., 2006; BAUMGARTEN et al., 
2011; FEBRASGO, 2011).  

O estudo objetivou tratar de um tema de 
grande relevância para a saúde pública visto que 
no cotidiano dos serviços de saúde pode-se 
perceber uma lacuna quanto ao entendimento do 
perfil das mulheres no puerpério no serviço 
público de saúde do estado do Tocantins. Dessa 
forma este trabalho descreve A qualidade das 
orientações às puérperas atendidas na principal 
maternidade pública da cidade de Gurupi 
(Hospital Regional de Gurupi), sul do Estado do 
Tocantins. 

 

2.  METODOLOGIA 
O estudo teve aprovação do Núcleo de 

educação Permanente (NEP) do Hospital Regional 
de Gurupi e do Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade UNIRG de Gurupi Tocantins 
mediante o Parecer Número: 1.780.275. 

A pesquisa foi realizada na unidade de 
internação obstétrica do Hospital Regional de 
Gurupi, localizado na região Sul do Estado do 
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Tocantins, que presta atendimento exclusivamente 
pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e representa 
uma estrutura de referência para Gurupi e 
macrorregião. A unidade é referência para 
gestação de médio risco, assiste em média 166 
partos ao mês e conta com o suporte da Unidade 
de Terapia Semi-Intensiva Neonatal, que também 
é referência para região sul do estado. 

Após a assinatura do termo livre de 
consentimento foi aplicado um questionário 
padronizado para coletar informações 
sociodemográficas e clínicas junto às mães e as 
informações foram complementadas por dados 
dos prontuários, onde tinham informações sobre 
antecedentes gestacionais, como número de 
consultas de pré-natal, resultados de exames, 
idade gestacional, tipo de parto, peso do recém-
nascido, Apgar e outras questões especificam à 
puérpera e ao recém-nascido, que permitiram a 
construção do perfil dos participantes da 
pesquisa. 

A amostra, caracterizada como de 
conveniência, foi composta por 150 puérperas, 
recrutados de forma aleatória, nas quais o parto 
ocorreu entre 24 e 36 horas do dia anterior à coleta 
de dados e que preencheram os critérios de 
inclusão, no período compreendido entre, agosto e 
setembro de 2016. 

Foi utilizado como instrumento de coleta 
de dados uma entrevista estruturada com 
perguntas abertas e fechadas sociodemográficos e 
clínicos para as mães. Os binômios mãe/filho 
encontravam se em alojamento conjunto, e estas 
não estavam impossibilitadas de amamentar seus 
bebês que todos nasceram a termo. Não fizeram 
parte dessa pesquisa as puérperas soro positivo 
para o vírus da imunodeficiência humana (HIV), 
ou mães Infectadas pela bactéria Treponema 
pallidum, causadora da Sífilis, também não 
participaram mães com bebês pré-termo e 
gemelares. 

Todas essas variáveis coletadas foram 
registradas em ficha individual com suas 
particularidades, os dados coletados foram 
digitados e armazenados em banco de dados em 
uma planilha de Excel e, após, foram analisados 
por meio de estatística descritiva. 

 
 

3. RESULTADOS 
Foram pesquisadas 150 (cento e cinquenta) 

mães atendidas na maternidade do Hospital 
Regional de Gurupi nos meses de agosto e 
setembro do ano de 2016. 

A respeito das características 
sociodemográficas, 56 (38%) possuíam idade entre 
19 e 25 anos. A média da idade foi de 23,9 anos. 
Quanto a cor, 79 (53%) eram pardas e 31 (21%) 
eram negras. Quanto a escolaridade 73 (48.67%) 
tinham cursado até o ensino médio, com uma 
média em anos de escolarização de 11,5, desvio 
padrão de 5,6. Quando a renda familiar 89 (59%) 
ganhavam 1 salário mínimo. A média salarial foi d 
1,7 salários mínimos com desvio padrão de 0,8. 
Quanto a profissão, 10 (7%) eram autônomas, 19 
(13%) eram domésticas, 51 (34%) eram do lar, 36 
(24%) eram Estudantes, 05 (3%) eram professoras, 
17 (11%) eram vendedoras e 12 (8%) possuíam 
outras profissões. 

Quanto às características gestacionais, 72 
(48%) estavam tendo o primeiro filho e 36 (24%) 
estavam tendo o segundo, com média de 1,85 e 
desvio padrão de 2,2. 

A respeito da amamentação gestações 
anteriores todas as mulheres pesquisadas 
amamentaram seus filhos em todas as suas 
gestações prévias. 

Quanto à amamentação exclusiva de leite 
materno, predominante com leite materno, água 
ou chá e mista foi observado semelhança entre as 
mulheres no grupo estudado a respeito do filho.  

Quanto ao histórico da gestação, 95% (142) 
mulheres declararam ter vivenciado uma gravidez 
normal, e 5% (8) informaram que houve alteração 
fisiológica na pressão arterial e glicemia. Todas as 
mulheres pesquisadas realizaram pré-natal com 
número de consultas variando de 6 a 10.
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Tabela 1 - Tipo de amamentação feita por puérperas atendidas na maternidade do Hospital Regional de Gurupi 
nos meses de agosto e setembro do ano de 2016, Gurupi, Brasil. 

Tipo de Amamentação 1º Filho 2º Filho 3 º Filho 4º Filho 5ºFilho 

Amamentação Exclusiva (só leite materno) 89 87 98 91 76 

Tempo (meses) 6 5 5 6 6 

% 18 21 19 21 21 

      

Predominante (leite materno, água ou chá) 35 38 43 53 29 

Tempo (meses) 2 1 4 3 3 

% 18 22 27 27 14 

      

Misto (leite materno e artificial ou papas) 26 25 9 6 45 

Tempo (meses) 1 1 2 2 2 

% 23 23 8 5 41 
Fonte: O Autor. 

 
Quanto ao tipo de parto 56 (37%) tiveram 

parto normal sem analgesia, 52(35%) parto cesáreo 
e 42 (28%) se submeteram a parto normal com 
analgesia. 

Quanto a orientação sobre a amamentação, 
todas as puérperas foram orientadas quanto a 

importância do leite materno para o concepto. 
Essa orientação em 142 (95%) das mulheres foi 
dada no posto de saúde e 8 (5%) no hospital. 

A orientação recebida em 122 (81%) das 
vezes foi dada por um enfermeiro (Figura 1).

 

 
Figura 1: Quem fez a orientação quanto a importância da amamentação para as puérperas atendidas na 
maternidade do Hospital Regional de Gurupi nos meses de agosto e setembro do ano de 2016, Gurupi, Brasil. 
Fonte: O Autor. 

 
Quanto ao conhecimento sobre quando iniciar a 
amamentação 121 (81%) disseram que era 
importante já na primeira hora de vida e 19 (12%) 

achavam que deveriam iniciar a amamentação 
após a primeira hora, pós-parto (Figura 2). 
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Figura 2: Quem fez a orientação quanto a importância da amamentação para as puérperas atendidas na 
maternidade do Hospital Regional de Gurupi nos meses de agosto e setembro do ano de 2016, Gurupi, Brasil. 
Fonte: O Autor. 

 
Sobre ajuda na primeira mamada 128 

(85%) das puérperas relataram que precisaram de 
auxilio de outras pessoas para que seus bebês 
conseguissem fazer a pegada necessária para a 
amamentação. 

A respeito de quem ajudou na primeira 
mamada 78 (52%) das puérperas relataram que 
receberam auxilio dos técnicos de enfermagem. 

 

 
Figura 3: Quem ajudou na primeira mamada nas puérperas atendidas na maternidade do Hospital Regional de 
Gurupi nos meses de agosto e setembro do ano de 2016, Gurupi, Brasil. 
Fonte: O Autor. 

 
No que diz respeito ao conhecimento das 

puérperas sobre a duração adequada da 
amamentação exclusiva 105 (70% disseram que 

deve ser por livre demanda e todas disseram que 
isso deve ocorrer por 6 meses (Figura 4). 
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Figura 4: Duração adequada da amamentação exclusiva nas puérperas atendidas na maternidade do Hospital 
Regional de Gurupi nos meses de agosto e setembro do ano de 2016, Gurupi, Brasil. 
Fonte: O Autor. 

 
 

Quando perguntado às mães se saberiam 
identifica os sinais de pega correta, 89% disseram 
que sim, no entanto quando solicitado a elas que 
marcassem as alternativas certas em relação aos 
sinais de pega correta, 90% identificaram apenas a 
alternativa a boca do bebê está bem aberta e como 
amamenta, 67% só oferece a mama quando sente 
que o bebê tem fome. 

Os resultados da avaliação dos 
comportamentos favoráveis e desfavoráveis à 
amamentação pode se perceber na pega o bebê, 
57% dos recém-nascidos apresentaram 
desempenhos adequados à amamentação, e 
quarenta e três destes bebês mostraram escore 
regular e ruim para este aspecto. 

Oitenta e dois desses bebês tiveram escores 
adequados a amamentação, (bom) no segmento da 
sucção eficaz (55%), trinta apresentou escore 
regular (20%), e trinta e oito (25%) com o escore 
ruim. Os episódios de escores favoráveis (bom), 
maior número de comportamentos sugestivos 
para o sucesso na amamentação foi nos aspectos 
da observação geral da mãe e posição.  

Já os escores menos adequados (regular e 
ruim), que confirmam maior número de 
comportamentos sugestivos de dificuldade no ato 

de amamentar, sobrevieram nos segmentos de 
observação sucção e pega do bebê. 

No aspecto posição em que a mãe deve 
oferecer conforto e comodidade ao bebê, 36% das 
puérperas não tinham o manejo adequado para 
acolher o filho, e a pega 25% não conseguiam 
oferecer a mama de forma adequada para que 
iniciasse imediatamente a mamada. 

Das trinta e oito mulheres que 
apresentaram algum tipo de complicação em 
relação às mamas, como fissuras e traumas 
mamilares, ingurgitamento e dor, já sentiram nas 
primeiras 24h após o parto e destas, 70% eram 
primigestas. 
Cento e quinze puérperas não conseguiram 
posicionar a mama de forma correta e adequada 
no momento da mamada (77%), segurando a 
aréola com os “dedos em tesoura” e não em “C” 
como é o manejo adequado. Trinta e oito 
participantes mostraram-se tensas e bastante 
desconfortáveis durante o momento da 
amamentação nas primeiras 24h após o parto, 
dessas vinte e duas tiveram parto cesáreo e, as 
outras, parto do tipo vaginal.
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4. DISCUSSÕES 
Todas as entrevistas foram analisadas 

individualmente e assim permitiram uma 
compreensão singular das peculiaridades de cada 
mãe entrevistada e obtivemos a análise de dados 
de maneira organizada e sistemática do material 
coletado.  

Manteve-se o eixo do objetivo de 
compreender o perfil das puérperas e o que 
interferem ou cooperam para as dificuldades no 
aleitamento materno pós-parto.  

Mantendo essa finalidade sobre a 
compreensão acerca do assunto e poder contribuir 
para uma posterior apresentação do que foi 
encontrado, organizou-se a análise descritiva nas 
questões dos questionários sociodemográficos e 
específicos sobre a amamentação para a 
compreensão dos aspectos biológicos, sociais e 
psicológicos, referentes ao tema proposto. 

Segundo o censo do IBGE 2016, a idade 
média com que as mulheres tiveram seus filhos 
nas Regiões Norte, foram de 25,8 anos, seguindo o 
caminho das mulheres de todo o País, ou seja, um 
padrão de fecundidade mais tardio. Em 2016 a 
taxa de fecundidade das mulheres menores de 30 
anos representava 72,4% e em 2010, esta 
participação foi de 68,6% (BRASIL, 2016). 
Informação que corrobora como perfil das 
puérperas deste estudo. 

Sobre raça, ocupação, escolaridade, renda, 
e número de filhos o perfil foi semelhante aos 
relatados no estado do Tocantins e na região norte 
do país (SPINDOLA et al., 2006; BRASIL, 2009; 
BAUMGARTEN et al., 2011; DOMINGUES et al., 
2012; COSTA et al., 2013; ANDRADE et al., 2015; 
LONDRINA, 2017). 

Taxa de fecundidade total (TFT) é 
diferença relativa, segundo pesquisa das as 
grandes regiões que abrangem capitais– 
2000/2010 houve uma queda quanto ao número 
de filhos, a exceção foi a Região Norte, universo 
dessa pesquisa com o TFT = 2,24 filhos, ou seja 
continua aumentando (BRASIL, 2014). 

Quando ao histórico de amamentação 
neste estudo, a metade relatou nunca ter 
amamentado. A prevalência do aleitamento 
materno exclusivo em menores de seis meses foi 
alvo de estudo nas capitais brasileiras. A região 
Norte local dessa pesquisa foi a que apresentou 

maior prevalência da prática do AME, (45,9%), 
seguida da região Centro-Oeste (45,0%), Sul 
(43,9%) e Sudeste (39,4%), sendo que a região 
Nordeste apresentando a pior situação do AME 
(37,0%) (ALGARVES et al., 2015; BOCCOLINI et 
al., 2017; DUPONT et al., 2017). 

O tempo de aleitamento apresentado pelas 
mães como amamentação exclusiva, 
predominante e misto houve variação, porém 
dentro dos padrões considerados pela OMS no 
país (BOCCOLINI et al., 2017). 

A respeito da orientação sobre 
amamentação, foi observado quase 20% das 
pesquisadas não foram orientadas 
adequadamente.  

É de vital importância o programa do SUS 
a Estratégia Saúde da Família para o processo de 
lactação, pois orienta desde o pré natal e a 
continuidade do aleitamento, e por serem os 
profissionais mais próximos e geralmente 
conhecidos da comunidade, podem estar 
orientando na prevenção continuada do desmame 
precoce, vez que esclarecimentos sobre o tema nos 
postos de saúde sobre aleitamento materno são 
ministrados, especialmente, por médicos e 
enfermeiros (BRASIL, 2010; ALGARVES et al., 
2015; BOCCOLINI et al., 2017; DUPONT et al., 
2017).  

A profissão da enfermagem tem como 
primordial função: formar, educar, incentivar e 
orientar ao público por ela assistido a trabalhar na 
precaução e prevenção de doenças como também 
conservar a saúde caso a pessoa já se encontre 
saudável (CAMPOS et al., 2015).  

Esclarecer e orientar as mães com subsídios 
sobre o AME e de como essa atitude favorável de 
amor é determinante para o vínculo afetivo, 
nutrimento adequado para o recém-nascido e 
inúmeros benefícios gerais a família e sociedade, é 
obrigação de todos profissionais de saúde em 
particular do enfermeiro que é por excelência um 
cuidador em saúde (ALGARVES et al., 2015). 

Recomendações práticas pelo corpo da 
equipe de saúde, sobretudo a Enfermagem para a 
mulher no pós-parto, especialmente a primípara 
que pode se encontrar insegura para amamentar o 
filho.  

O recém-nascido, mesmo que esteja apto a 
sugar, quem sabe não consiga mamar se não 
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estiver em posição adequada. Tanto a mãe quanto 
o filho carecem de ajuda para aprender e 
desenvolver o que fazer porem ambos precisa 
saber como fazer. Se o bebê não consegui a pega 
perfeitamente e a mãe não obtiver ajuda imediata 
para essa dificuldade com certeza na mama, ira 
surgir vários tipos de problemas, comprometendo 
assim o aleitamento materno (BRASIL, 2015; 
BRASIL, 2016). 

A situação no que se refere ao AM e AME 
em algumas regiões brasileiras, constatou-se que a 
maioria dos bebês, (87,3%) são amamentadas nos 
primeiros trinta dias de vida com AME, no 
entanto essa mesma magnitude decresce 
gradativamente para 77,5% aos quatro meses, e 
para 68,6% aos seis meses de vida (BOCCOLINI et 
al., 2017). A pesquisa ainda mostrou que os 
maiores e melhores percentuais de prevalência em 
relação ao AM são vivenciados por mães das 
regiões Norte e Centro-Oeste em todas as faixas 
etárias (BRASIL, 2016). 

Quando a identificação dos sinais corretos 
de pega correta, a maior parte disse que sim, 
porém, identificaram apenas a alternativa a boca 
do bebê está bem aberta e como amamenta. 

Segundo a OMS, o corpo do bebê deve 
estar bem alinhado rente ao corpo da mãe; e essa 
por sua vez traz a boca d filho bem de frente para 
o mamilo; o bebê precisa abocanhar o mamilo com 
a boca bem aberta, de forma que não pegue 
somente o bico da mama mas também a aréola 
que é a parte mais escura ao redor do bico do seio 
(BRASIL, 2016). 

Se o recém-nascido sugar perfeitamente, 
não vai ferir o seio da mãe e vai aproveitar o 
melhor o leite, saciando a sua fome com isso 
haverá intervalos maiores entre as mamadas.  

O aspecto do instrumento relacionado à 
pega do bebê mostrou comportamentos 
desfavoráveis, com escore ruim em 25% das 
duplas mãe/bebê. Neste segmento, os 
comportamentos sugestivos das dificuldades 
observadas constituíram a amostra da aréola vista 
mais na parte inferior do lábio do bebê, boca sem 
estar bem aberta, lábios voltados para dentro e o 
queixo do bebê não toca a mama. 

Os resultados dessa pesquisa 
demonstraram comportamentos favoráveis à 
amamentação, de acordo com os escores: 

observação geral da mãe, posição do bebê, pega e 
sucção. Sendo possível imaginar que, por se tratar 
de bebês nascido a termo, contenham maior 
expectativa de obter êxito nessa bela jornada da 
amamentação.  

Com a opção e incentivo ao aleitamento 
materno logo no pós parto a OMS, 1998 declara 
que a sensibilidade e da mãe aflorada o resultado 
é maior duração do tempo da amamentação, 
melhor interação mãe-bebê com isso reduz os 
índices de abandono do filho, controle da 
temperatura do RN, diminui o risco de 
hemorragia pós-parto devido a liberação de 
ocitocina no momento da mamada e elimina ou 
reduz a icterícia no RN devido ao aumento da 
motilidade gastrointestinal pelo colostro 
(CAMPOS et al., 2015; DUPONT et al., 2017).  

Também foi possível observar dificuldade 
no estabelecimento no início da amamentação, 
estes incidiram em todos os comportamentos 
observados, precisando da intervenção da equipe 
multidisciplinar da maternidade, sob a forma de 
correção, empoderamento e apoio à mãe com 
intuito de se estabelecer a técnica correta da 
lactação. 

No entanto, o aspecto decisivo observado 
foi pertinente à pega do bebê. Este fator está 
intrinsecamente ligado com o predomínio da 
observação de má pega como o principal fator 
causador de fissuras/traumas mamário, 
originando dor e desconforto, cooperando, 
fortemente, para o insucesso do aleitamento.  

A partir da constatação da dificuldade, o 
manejo precoce e adequado deverá ser oferecido a 
puérpera, manejo esse visto como uma 
intervenção de enfermagem que geralmente é a 
profissional mais próxima auxiliando a corrigir a 
pega e prevenir possíveis complicações nas 
mamas. 

No quesito que concerne o aparecimento 
de trauma/fissuras mamilares, ingurgitamento e 
dor, houve uma prevalência de 25%, ou seja, trinta 
e oito mães já nas primeiras 24 horas, o que pode 
denotar falta de suporte da equipe e ausência do 
manejo adequado a amamentação. 

Embora todas as mães tenham respondido 
que receberam orientações sobre AM, nas 
consultas de pré-natal, é possível pensar no 
desconhecimento e algumas também 
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inexperiência para lidar com os problemas 
relacionados ao aleitamento, como também em 
decorrência do despreparo da equipe. 

As dificuldades encontradas por 53 
binômios mãe/recém-nascido os piores resultados 
foram relativos à posição corporal mãe e do 
recém-nascido durante a mamada, conforme o 
instrumento aplicado na pesquisa.  

Foi encontrado também 25% 38 mães 
apresentavam algum tipo de lesão no mamilo, 
como trauma/fissuras mamilares e/ou 
ingurgitamento mamário no período entre 18 e 30 
horas após o nascimento do bebê. Se esses eventos 
adversos não forem tratados de forma apropriada, 
culminam em circunstâncias que se posterga ao 
longo das semanas gerando desconforto e 
ansiedade às mães, com isso pode advir o 
desmame precoce. 

Nessa pesquisa, observou que 65% dos 
partos foram do tipo vaginal, ou seja, conclui se 
que esses recém-nascidos tenham sido oferecidos 
a mama na primeira hora de vida de segundo com 
o que é preconizado pela OMS, ou seja, o bebê 
deve ser colocado em contato pele a pele com a 
mãe logo ao nascer e oferecido o seio já na 
primeira hora. 

Já as mulheres que tiveram tipo de parto 
cesáreo as dificuldades relatadas e enfrentadas, 
referem-se ao desconforto em decorrência da dor, 
dificuldade em se posicionar para segurar o bebê 
(45 mulheres), o que na maior parte das vezes a 
equipe de saúde parece ser “negligente”, 
especificamente em relação à avaliação e manejo 
da dor, reclamada pelas parturientes. 

Com isso a inquietação é que embora esteja 
em alojamento conjunto, se o RN, não estiver bem 
alerta acontece o contato tardio da mãe e seu bebê, 
fazendo com que esse bebê não sugue ao seio 
materno tão logo chegue no quarto ou de forma 
adequada 

A deficiência de habilidades técnicas e 
clínicas e o manejo inadequado das situações 
pertinentes aos profissionais da equipe de saúde 
podem colaborar para a ocorrência de 
dificuldades durante o estabelecimento da 
lactação, fato esse comprovado pelo número de 
vinte e uma mãe encaminhadas ao BLH da 
maternidade. 

Por isso, é de extrema importância que a 
maternidade desenvolva entre os servidores 
aptidão e competências a fim de detectar realizar 
precocemente intervenções na promoção do 
aleitamento materno. 

É de extrema relevância o emprego de um 
instrumento de avaliação da mamada como o 
desta pesquisa, pois o mesmo é considerado 
“padrão ouro” e recomendado pela OMS e 
UNICEF, pois o mesmo é um importante veículo 
que visa promover o aleitamento, prevenir 
complicações e por conseguinte ajuda a diminuir a 
possibilidade do desmame precoce (BRASIL, 2006; 
ANDRADE et al., 2015; CAMPOS et al., 2015; 
DUPONT et al., 2017; LONDRINA, 2017).   

Não satisfaz a mãe e aos familiares a 
demonstração de conhecimentos do profissional 
de saúde em ter informações e conhecimentos 
básicos e aptidões em aleitamento materno. Para a 
família e parturiente, ele carece ter também 
competência para se transmitir com eficiência, o 
que se impetra mais facilmente empregando a 
técnica do aconselhamento e a pratica em 
aleitamento materno exclusivo (LONDRINA, 
2017).  

Assim sendo, ao finalizar esta discussão, é 
necessário destacar a necessidade de 
sensibilização de toda equipe multidisciplinar de 
saúde para reconhecer e adotar tal ferramenta, no 
entanto isso implica em ações educativas que 
oportunizem aos cuidadores utilizar instrumentos 
de avaliação da mamada e ampliar aptidões no 
manejo da amamentação, na promoção da 
autoconfiança e empoderamento de todas 
parturientes para o aleitamento materno. 

A presente pesquisa acerca do universo 
feminino no tocante a amamentação revelou 
vários aspectos que envolvem suas dificuldades 
em aleitar seu próprio filho.  

Ao analisar os dados obtidos conclui-se 
que as mulheres ainda vivem com mitos, 
preconceitos e crendices vivenciados por suas 
gerações passadas como do leite fraco ou 
insuficiente para nutrir a criança.  

Diante disso se faz importante destacar a 
necessidade da ampliação da “roda” de conversa 
promovida pelo BLH do HRG e a criação de 
grupos educativos da rede cegonha, dirigidos por 
equipes multiprofissionais, em que se discutam 



MMoottaa  eett  aall..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              IISSSSNN  11998833--66770088  

 

 
Revista Científica do ITPAC, Araguaína, v.11, n.1, Pub.4, Fevereiro 2018 -  Pág.43 

 
 

questões relacionadas ao aleitamento materno, 
principalmente aspectos que possam contribui 
com a diminuição de inseguranças, trazendo 
métodos que favoreça melhorar as condições do 
AME.  

Sabe-se ainda que há muito a ser discutido 
sobre o assunto, afim de possibilitar a reavaliação 
das atitudes e valores frente as questões da 
mulher, família, sociedade e cuidados ao recém-
nascido e sua nutrição, entanto como profissionais 
da área da saúde devemos atentar para essa 
parcela da população procurando ajudá-las, 
orientá-las e interpretá-las sem julgamentos ou 
condenações.  

Todos os fatores supracitados acreditamos 
que tais resultados possam vir a contribuir para as 
discussões, reflexões e formulações de novos 
conceitos, sobre a amamentação e essencialmente 
no tocante ao direito de a mulher nutrir seu bebê, 
pelo belo e simples gesto de amor.  

E assim teremos mães e mulheres bem 
esclarecidas que de fato saibam o que é de fato 
uma pega correta. 
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