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RESUMO

Objetivo: analisar a percepção das puérperas frente à atuação do enfermeiro na promoção do aleitamento materno 
em um hospital amigo da criança do Estado do Pará. Metodologia: estudo exploratório com abordagem qualitativa 
tendo como participantes da pesquisa puérperas internadas no alojamento conjunto da Fundação Santa Casa de 
Misericórdia do Pará. Atenderam aos critérios de inclusão 17 participantes. A coleta de dados foi por meio de entrevista 
semiestruturada com perguntas abertas. Os profissionais foram identificados por letra e por números referente a 
ordem de entrevista realizada. Resultado: foi utilizada a técnica de análise de conteúdo onde o eixo temático gerou 
como categoria teórica: a atuação do enfermeiro na promoção do aleitamento; como categoria empírica: orientações 
sobre aleitamento no alojamento conjunto, pelo enfermeiro e como unidades de análises: a maioria das puérperas 
não recebeu orientação no pré-natal e receberam orientações superficiais no hospital. Discussão: inúmeras são as 
dificuldades encontradas pelas puérperas na prática da amamentação, dentre elas destacam-se: falhas no processo de 
orientação e falta de incentivo à amamentação desde o pré-natal. Tais fatores isolados ou associados fazem com que 
as lactantes não amamentem seus filhos até o mínimo de tempo de seis meses proposto pela OMS. Essa orientação 
e incentivo a amamentação não está ocorrendo segundo a pesquisa. Conclusão: conclui-se que ainda existem 
falhas no que se diz respeito a promoção ao aleitamento materno, devido a ocupação do profissional enfermeiro 
em atividades administrativas e  pouco interesse em participar de capacitações sobre aleitamento. Entretanto, cabe 
ao enfermeiro promover o aleitamento materno, oferecer suporte e apoio durante todo o período da gravidez, parto, 
puerpério. É importante enfatizar que os gestores, enfermeiros e outros profissionais de saúde precisam trabalhar 
integrados, fazendo valer a interdisciplinaridade, onde todos os saberes são utilizados para um único fim, a promoção 
do aleitamento materno.
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INTRODUÇÃO

Há milênios, propagavam-se os efeitos benéficos 
do leite materno na primeira infância, com o avanço do 
conhecimento puderam ser cientificamente comprovados, 
bem como os possíveis problemas de saúde para o lactente 
pela introdução precoce de outros tipos de leite, além de 
promover o fortalecimento do vínculo afetivo entre mãe 
e filho. Esse contato além de influenciar na formação 
psicológica, desenvolve a afetividade e, também ajuda 
na produção do leite além de proporcionar bem estar à 
mãe e ao bebê1..

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o 
Ministério da Saúde (MS) recomendam o aleitamento 
materno exclusivo por seis meses e complementado 
até dois anos ou mais. Nesse período o organismo da 
criança já está preparado para receber outros tipos de 
alimentos, porém, esses alimentos, como o leite animal, 
possuem proteínas e minerais de difícil digestão, o 
que pode prejudicar a criança. O leite humano é um 
alimento completo, contendo água, fatores de proteção, 
vitaminas, proteínas, nutrientes, entre outros, que são de 
grande importância nos primeiros meses da vida. Além 
disso, também traz benefícios para a mãe, fortalecendo 
o vínculo mãe e filho, evita hemorragias no pós-parto, 
reduz o risco da mãe desenvolver câncer de mama e 
ovário, entre outros benefícios2.

Apesar de várias evidências científicas que 
mostram o grande benefício do aleitamento materno 
nos primeiros meses de vida, no Brasil a prevalência 
do aleitamento materno exclusivo ainda é aquém do 
recomendado. E os profissionais de saúde, podem 
reverter esse quadro, desempenhando papel fundamental 
nesse processo, promovendo ações de educação em 
saúde que oriente desde o pré-natal a importância da 
amamentação2.

O Enfermeiro é o profissional que, seja na rede 
básica, hospitalar ou ambulatorial, deve estar preparado 
para lidar e direcionar uma demanda diversificada, 
principalmente quando se tratar de questões de ordem da 
mulher nutriz, deve ser capaz de identificar e oportunizar 
momentos educativos, facilitando a amamentação, o 
diagnóstico e o tratamento adequados3.

A prática do aleitamento materno vem sendo 
amplamente estimulada pelos profissionais e órgãos de 
saúde, porém, ainda se observa frequentemente puérperas 
que afirmam que não receberam orientações específicas 
ou desconhecem os benefícios de tal prática 4.

MÉTODO

Trata-se de um estudo exploratório com abordagem 
qualitativa, conduzido na FSCMPA, hospital com titulo 
amigo da criança, onde foram realizadas entrevistas 
com 17 puérperas internadas no Alojamento Conjunto 
da FSCMPA, especificamente em puérperas maiores de 
idade, que apresentaram boas condições de saúde física e 
mental e que aceitaram participar da pesquisa.

A coleta de dados foi realizada por meio de uma 
entrevista semiestruturada, com perguntas abertas. 
Com a autorização, a entrevista foi gravada e depois 
foi realizada a transcrição dos dados coletados. Cada 
entrevista teve duração média de 15 minutos. Foram 
transcritas e validadas. Para garantir o anonimato, as 
puérperas foram identificados por letras “M”, e por 
números referente a ordem  da  entrevista  realizada,  ou  
seja,  as puérperas  foram identificados M01 até M17.

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética e 
Pesquisa em seres humanos na instituição em que ocorreu 
o estudo, sendo aprovado no dia 05 de setembro de 2014, 
com a numeração 35653214.0.0000.5171. Foram obtidos 
documentos que comprovem a aceitação da instituição 
participante, do orientador e dos sujeitos envolvidos, 
mediante assinatura do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido – TCLE, conforme a Resolução 466/12 do 
Conselho Nacional de Saúde.

Os dados foram analisados mediante a técnica 
de análise de conteúdo de 5.  Esta técnica é composta de 
três etapas de análise: a pré- análise (categorização), a 
exploração do material e o tratamento dos resultados 
(inferências/ interpretações)6.

Neste estudo, a classificação das categorias foi 
feita respeitando o que diz Oliveira7 (2010), que relata 
que os dados obtidos na pesquisa devem ser classificados 
em categorias teóricas, categorias empíricas e unidades 
de análise. A categoria está relacionada à classificação ou 
agrupamento de elementos que são sistematizados pelo 
pesquisador após a pesquisa de campo, ou no decorrer da 
análise de conceitos em livros, textos e documentos, mas 
neste estudo foi pré-selecionado como categoria teórica: 
a atuação da equipe de enfermagem; como categoria 
empírica: orientações sobre aleitamento no pré-natal e 
alojamento conjunto pela equipe de enfermagem e como 
unidade de análise foi a sistematização das respostas dos 
participantes da pesquisa. 

É importante entender que as categorias existem 
para traduzir dados brutos em dados organizados, e esse 
processo não introduz desvios no material, apenas deixam 
mais claro os dados fornecendo uma representação 
simplificada dos mesmos 5.
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OBJETIVO

Analisar a percepção das puérperas frente a atuação 
do enfermeiro na promoção do aleitamento materno em 
um hospital amigo da criança do Estado do Pará

RESULTADOS

As puérperas participantes da pesquisa 
apresentaram idade entre 18 e 40 anos; 100% (17) estavam 
vivenciando o puerpério no momento da pesquisa e 
58,8% (10) estavam vivenciando o aleitamento materno 
pela primeira vez. As puérperas eram caracterizadas a 
maioria com ensino médio completo 29,4% (5), eram 
donas de casa com 35,3% (6), as que nunca amamentaram 
totalizam 70,6% (12) das puérperas, onde 10 eram 
primigestas e apenas 2 eram secundigestas. Realizaram 
o pré-natal 88,2% (15) das mulheres, onde a maioria 
realizou entre 4 a 8 consultas.

Tabela 1 – Características sócio- demográficas 
das puérperas da FSCMP , relacionadas a grau de 
escolaridade, ocupação, experiência com amamentação 
e pré-natal.

Características Nº Absoluto % 
Amamentavam pela primeira 

vez
10 58,8%

Cursavam o ensino médio 
completo

5 29,4%

Eram donas de casa 6 35,3%
Nunca haviam amamentado 12 70,6%

Realizaram pré-natal 15 88,2%

Considerando-se a análise de conteúdo as 
categorias foram sistematizadas e organizadas em 
quadro. O tema principal do quadro corresponde à 
categoria teórica; o subitem corresponde a categoria 
empírica; o conteúdo do quadro corresponde às unidades 
de análise, as ideias predominantes nas respostas de cada 
participante.

Quadro 1 – Sobre a atuação do Enfermeiro na Promoção 
do Aleitamento Materno na FSCMP.

Categoria - orientações sobre aleitamento no alojamento 
conjunto pelo enfermeiro
- No pré- natal não falaram nada;

- Sim,a enfermeira aqui me ensinou;

- Perguntaram se o bebê mamava bem e se pegava bem;

- Até quanto tempo o bebê tem que mamar?

Durante a análise dos dados coletados foi constatado 
que a maioria das puérperas 58,8% (10) relataram não 

ter recebido orientações sobre amamentação durante as 
consultas de pré-natal e 64,7% (11) relataram receber 
orientações sobre amamentação apenas no hospital 
durante o período puerperal. As queixas com relação a 
falta de orientação durante o período gravídico foram 
frequentes entre as puérperas, consequentemente as 
dúvidas também surgiram durante o período hospitalar 
devido a falta de informação relatado pelas mães. A 
dúvida mais frequente foi com relação a duração da 
mamada. Entretanto, observou-se que as orientações 
fornecidas pela equipe de enfermagem eram superficiais 
e que ainda existiam muitas dúvidas entre as puérperas 
sobre a amamentação.

DISCUSSÃO

Inúmeras são as dificuldades encontradas pelas 
puérperas na prática da amamentação, dentre elas 
destacam-se: falhas no processo de orientação e falta de 
incentivo à amamentação desde o pré-natal. Tais fatores 
isolados ou associados fazem com que as lactantes não 
amamentem seus filhos até o mínimo de tempo de seis 
meses proposto pela OMS. Essa orientação e incentivo 
a amamentação não está ocorrendo segundo a pesquisa.

O profissional de saúde deve identificar durante 
o pré-natal os conhecimentos, a experiência prática, as 
crenças e a vivência social e familiar da gestante a fim 
de promover educação em saúde para o aleitamento 
materno, assim como, garantir vigilância e efetividade 
durante a assistência a nutriz no pós-parto8. É necessária 
uma comunicação simples e objetiva durante a 
orientação, o incentivo e o apoio ao aleitamento 
materno, demonstrando diversas posições, promovendo 
relaxamento e posicionamento confortável, explicando 
a fonte dos reflexos da criança e mostrando como isso 
pode ser usado para ajudar na sucção do recém-nascido9.

O enfermeiro é o profissional que mais se relaciona 
com a mulher durante o ciclo gravídico-puerperal 
e também tem um importante papel nos programas 
de educação em saúde, durante o pré-natal, ele deve 
preparar a gestante para o aleitamento materno, para que 
no pós-parto o processo de adaptação da puérpera ao 
aleitamento seja facilitado e tranquilo, evitando assim, 
dúvidas, dificuldades e possíveis complicações durante 
a amamentação.

Diante de todas estas considerações, é fundamental 
a atuação dos profissionais envolvidos com a promoção 
do aleitamento materno no período gestacional, 
bem como nos primeiros meses de vida do lactente, 
oferecendo orientações sobre os diversos benefícios da 
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amamentação e, sempre que possível, criando estratégias 
para sua manutenção.

Mas ainda identificamos puérperas que relataram 
não ter recebido orientação durante sua permanência 
no ALCON do hospital. Sabe- se que os primeiros dias 
após o parto são cruciais para o aleitamento materno 
bem sucedido, pois é nesse período que a lactação se 
estabelece, além de ser um período de intenso aprendizado 
para a mãe e também de adaptação do recém-nascido. 
Então daí a importância do acompanhamento intensivo 
no pós-parto, pois várias dúvidas e problemas podem 
surgir e tornar a mulher vulnerável e insegura. É nesse 
período que o enfermeiro poderá intervir reforçando 
as orientações, buscando solucionar os problemas, 
prevenindo e ajudando a superar as dificuldades da 
puérpera, evitando, assim, o uso de complementos.

As lacunas na assistência, geralmente decorrentes 
da ocupação do enfermeiro em atividades administrativas 
ou por falta do número adequado desses profissionais, 
pode resultar em pequena e/ou pouco atuação ou até falta 
de atuação do enfermeiro na assistência ao aleitamento 
materno no pós-parto. Esse fato é preocupante, pois 
aumenta o risco de perda desse campo de atuação pelo 
enfermeiro8.

Além disso, observou-se a falta de interesse de 
alguns profissionais em participar de qualificações e 
capacitação sobre aleitamento materno e até mesmo 
banalizam o assunto. O conhecimento dos profissionais 
sobre o tema é de grande importância na atuação dos 
mesmos na promoção e incentivo ao aleitamento 
materno. Diante disso o profissional de saúde deve ter 
a humildade de reconhecer que precisa sempre aprender 
mais sobre o aleitamento materno e com isso participar 
de cursos e capacitações oferecidas pelos hospitais.

CONCLUSÃO

Concluiu- se que o conhecimento das puérperas 
sobre o aleitamento ainda é muito pequeno, o que se 

torna preocupante, pois isso interfere diretamente 
para o sucesso da amamentação após a alta hospitalar. 
Vários fatores foram observados e que podem 
estar interferindo na percepção da gestante sobre a 
temática. A maioria das mães é primigesta, ou seja, 
nunca tiveram anteriormente alguma experiência com 
amamentação. Outra questão observada foi a grande 
queixa das mães com relação a falta de orientação 
durante as consultas de pré-natal, o que faz com 
que durante o período puerperal fiquem totalmente 
inseguras e com dúvidas.

As puérperas também destacaram que as 
enfermeiras do ALCON falaram sobre aleitamento, porém 
muito superficialmente, ou seja, não houve um processo 
educativo propriamente dito. È importante destacar que 
cabe ao enfermeiro proporcionar novas  alternativas 
quanto  ao  modo  de  transmitir  seus  conhecimentos  às  
mães  e  oferecer  suporte  e apoio durante todo o período 
da gravidez, parto, puerpério e ainda o reforço durante o 
acompanhamento da criança na Atenção  Básica. Sabe- 
se que o enfermeiro é o profissional que está diretamente 
ligado às mães durante o ciclo gravídico-puerperal e 
devido a isso também possui um importante papel de 
educador em saúde, auxiliando as mães no que se refere 
à amamentação.

Apesar disso, ainda observamos algumas 
falhas no que se diz respeito a promoção e apoio 
ao aleitamento materno, e são vários os pontos 
identificados, podemos citar a ocupação do 
profissional em outras atividades administrativas, 
o que acaba interferindo na atuação do apoio a 
amamentação, a falta de interesse de profissionais em 
participar de capacitações e cursos sobre aleitamento. 
Todos os gestores e profissionais de saúde fazem 
parte de um mesmo processo e precisam trabalhar 
em conjunto, fazendo valer a interdisciplinaridade da 
equipe, onde todos os saberes são utilizados para um 
único fim, ou seja, promoção do aleitamento materno 
exclusivo dentro e fora da instituição.
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ABSTRACT

THE PERCEPTION OF THE WOMEN WHO HAVE RECENTLY GIVEN BIRTHREGARDING THE 
ACTUATION OF THE NURSE ON THE BREASTFEEDING PROMOTION IN A BABY-FRIENDLY 

HOSPITAL INITIATIVE OF PARÁ STATE

Alexandra Cordovil da Luz MASCARENHAS,Lorena Tais Teixeira MIRANDA, Gisele de Brito BRASIL, 
Lizomar de Jesus Maués Pereira MÓIA, Ingrid Magali de Souza PIMENTEL e Vera Lúcia de Azevedo Lima

Objective: Analyses of the perception of the women who have recently given birth regarding the actuation of the 
nurse on the breastfeeding promotion in a Baby-friendly hospital initiative of Pará State. Methodology: Exploratory 
study with qualitative approach having as participants of the research inmate women who have recently given birth 
in the accommodation of the Fundação Santa Casa de Misericórdia do Pará. The inclusion criterion counted with 17 
participants. The data collecting was by means of semi-structured interview with open questions. The professionals 
were identified by letters and reference numbers in accordance to order of the interview. Result: The data was 
analyzed utilizing the technics of content analyzes, in which the main theme produced as theoretical category: 
The Nurse action on the breastfeeding promotion; as empiric category: Breastfeeding orientation at the ensemble 
accommodations by the nurse and as analyses units: Most of the women who have recently given birth did not 
receive a prenatal orientation. They received a superficial orientation in the hospital. Discussion: numerous are 
the difficulties encountered by mothers in breastfeeding, among them stand out flaws in the orientation process 
and lack of incentive to breastfeeding from prenatal care. These factors alone or associated cause breastfeeding 
should not breastfeed their children until the minimum time of six months proposed by the WHO. This guidance 
and encouragement of breastfeeding is not going according to the survey. Conclusion: The conclusion is thatthere 
are yet faults regarding the breastfeeding promotion due the occupation of the nurse in administrative activities and 
little interest about participate of breastfeeding promotion courses. However is obligation of the nurse promoting the 
breastfeeding, gives support during all the pregnancy time, childbirth and puerperium. It is important to say that the 
managers, nurses and others healthy professionals need to work together to enforce the inter-dicipline of the team in 
which all the learning are used to an unique objective that is the promotion of breastfeeding.

KEYWORDS: breastfeeding, breastfeeding promotion, health education.
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