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Resumo 

 
O leite materno é recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como o 

melhor alimento para a nutrição do ser humano em sua fase inicial de vida e deve ser 

oferecido de forma exclusiva nos seis primeiros meses de vida. É importante reconhecer a 

fisiologia da amamentação para obter sucesso nessa prática e oferecer orientações pertinentes 

às lactantes. A técnica de amamentação ideal quanto a fisiologia, é a oferta de ambas as 

mamas por mamada, pois o lactente deve esvaziar a maior parte do conteúdo presente nas 

mamas,  evitando dessa forma a ação do fator inibitório da lactação (FIL) e garantindo o ciclo 

completo de estimulação neuronal da lactante, mantendo níveis adequados dos hormônios 

ocitocina e prolactina. O objetivo desta pesquisa foi investigar a difusão da informação que 

tem levado profissionais de saúde a recomendar como técnica de amamentação a oferta de 

uma mama ou duas mamas por mamada. Adotou-se a metodologia quali-quantitativa por 

meio de estudo exploratório com o uso de instrumento atitudinal do tipo likert com 21 

asserções distribuídas em três dimensões: D-1 Recomendação quanto à técnica de 

amamentação, D-2 Canais de comunicação para busca do conhecimento quanto a técnica de 

amamentação, D-3 Opinião sobre a técnica de amamentação e uma questão aberta qualitativa. 

O instrumento foi aplicado pela pesquisadora, contou com a participação de 89 profissionais 

de saúde da rede SUS-Mauá e foi validado quanto ao seu conteúdo e estatisticamente. Para a 

interpretação as pontuações foram divididas em três intervalos: de 1 a 2,49 pontos a 

percepção é negativa e mudanças de curto prazo devem ser tomadas; de 2,50 a 3,49 pontos, a 

percepção revela aspectos a serem melhorados exigindo medidas a médio prazo e de 3,50 a 

5,00 pontos a percepção é positiva e pode ser potencializada. Somente a dimensão D-2 ficou 

numa zona de conforto com maior média totalizando 3,71 pontos, seguida da dimensão D-3 

que teve 3,26 pontos ficando juntamente com a dimensão D-1 que teve 3,17 pontos numa 

zona de alerta, merecedoras de medidas de correção. O apoio, suporte e orientações 

pertinentes quanto à fisiologia da amamentação e conforme as necessidades das lactantes 

pelos profissionais de saúde são condições efetivas para garantir maior tempo de aleitamento 

materno e evitar situações que possam interferir neste processo. As orientações ofertadas 

quanto á técnica de amamentação pelos profissionais de saúde as lactantes não são 

padronizadas, não há uma falta de uniformidade de identificação da técnica de amamentação 

ideal acerca da fisiologia da amamentação. Encontramos uma falta de uniformidade de 

identificação entre os profissionais de saúde para a escolha de qual a técnica de amamentação 

reconhecem como ideal acerca da fisiologia da amamentação. O conhecimento com 

 
 



 
 

embasamento da anatomia e fisiologia da amamentação é importante para que os 

profissionais de saúde recomendem de maneira segura e adequada a oferta de ambas as 

mamas por mamada. 
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Abstract 
 
 

The breast milk is recommended by the World Health Organization (WHO) as the 

best food for the nutrition of the human being in its early stages of life and should be offered 

exclusively in the first six months of life. It is important to recognize breastfeeding 

physiology to succeed in this practice and provide relevant guidance to nursing mothers. The 

ideal breastfeeding technique by physiology, is to offer both breasts for breastfeeding, 

because the infant need empty most of this content in the breast, thus preventing the action of 

the inhibitory factor of lactation (FIL) and ensuring the cycle of neuronal stimulation of 

breastfeeding, maintaining adequate levels of oxytocin and prolactin hormones. The objective 

of this research was to investigate the dissemination of information that has led health 

professionals to recommend the breastfeeding technique to offer one breast or both breasts 

for feeding. Adopted the qualitative and quantitative methodology through exploratory study 

using attitudinal instrument Likert with 21 statements distributed in three dimensions: D- 1 

Recommendation for breastfeeding technique, D- 2 Communication channels to search about 

knowledge breastfeeding technique, D- 3 Opinion about breastfeeding technique and a 

qualitative open question. It was administered by the researcher, with the participation of 89 

health professionals of SUS-Maua network and has been validated for their content and 

statistically. In interpreting the scores were divided into three ranges: 1 to 2.49 points 

perception is negative and short-term changes should be taken; 2.50 to 3.49 points, the 

perception reveals aspects to be improved by requiring measures in the medium term and 

from 3.50 to 5.00 points perception is positive and can be enhanced. Only the dimension D-2 

was a comfort zone with the highest average total points 3.71, followed by 3-D dimension 

points being scored 3.26 with the dimension D-1 was 3.17 points in an alert zone, worthy of 

corrective measures. Support and relevant guidelines regarding the physiology of 

breastfeeding and as the needs of breastfeeding by health professionals are effective 

conditions to ensure greater duration of breastfeeding and avoid situations that could interfere 

with this process. The guidance offered will by health professionals about breastfeeding 

technique are not standardized, there is a lack of optimal breastfeeding technique identifying 

about breastfeeding physiology. We found a lack of uniformity of identification among health 

professionals to the choice of which breastfeeding technique recognize as ideal about 

breastfeeding physiology. The knowledge with basement of breastfeeding anatomy and 

physiology is important for health professionals recommend a safe and proper way to offer 

both breasts for feeding. 
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Amamentar: Criar ao peito, dar de mamar; aleitar, lactar. 

Aleitamento: Ato ou efeito de aleitar; aleitação; amamentação; lactação. Modo natural 

de alimentação da criança nos primeiros meses de vida. 

(MICHAELIS, 2015) 

1.1 As origens da pesquisa 

O leite materno é indiscutivelmente o melhor alimento para a nutrição do ser humano 

em sua fase inicial de vida e a única fonte segura de alimentação para bebês, sendo que a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), o recomenda como alimento exclusivo nos seis 

primeiros meses de vida e após, complementado com outros alimentos nutricionalmente 

adequados até os dois anos de idade ou mais se mãe e criança assim o desejarem (OMS, 

2010).  

É um desafio e uma preocupação constante de profissionais de saúde, garantir na 

prática que as crianças sejam amamentadas exclusivamente durante este período de vida, 

evitando a introdução inoportuna e precoce de outros alimentos. 

A minha formação como nutricionista e experiências anteriores com orientações 

relacionadas ao aleitamento materno, me levaram a despertar que alguns profissionais de 

saúde, tinham dificuldade em oferecer suporte quanto a algumas técnicas de amamentação. 

Encontrei várias mães com dificuldade na manutenção do aleitamento materno e que haviam 

adotado o uso de complemento alimentar com fórmula infantil após as mamadas por sentirem 

que seus filhos tinham fome e que haviam sido orientadas a ofertar somente uma mama por 

mamada, deixando a mama seguinte para a próxima mamada, orientação essa recebida desde 

a maternidade. Em alguns desses casos, foi possível recuperar a lactação com a orientação da 

prática da oferta de ambas as mamas por mamada. 

Percebi também, que ações relacionadas à promoção e proteção do aleitamento 

materno eram insuficientes para garantir que as lactantes que passassem por atendimentos, 

pudessem ter um apoio e orientações ideais quanto às técnicas de amamentação por parte dos 

profissionais de saúde, a fim de garantir o aleitamento materno exclusivo (AME) nos seis 

primeiros meses de vida das crianças. 

Em 2013, iniciei ocupação como apoiadora em rede de saúde no município de Mauá, 

e em conversas com os profissionais de saúde, notei que estes também relatavam fragilidades, 

quanto ao manejo do aleitamento materno e aconselhamento quanto a técnicas de 

amamentação. Estes apresentavam dúvidas acerca do tema e, muitas vezes, tinham 
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dificuldades para orientar as lactantes quanto à amamentação e fornecer informações 

relevantes para a garantia do AME até o sexto mês de vida dos lactentes. 

Segundo dados da United Nations Children's Fund (UNICEF, 2014), a amamentação 

é a principal medida preventiva para redução de óbitos em crianças menores de dois anos, 

tendo potencial de prevenir 13% de todas as mortes em crianças menores de cinco anos nos 

países em desenvolvimento. A criança em aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de 

vida tem redução em 14 vezes do risco de óbito evitável. 

Um estudo realizado em catorze municípios do estado de São Paulo relacionou 

informações de crianças não amamentadas e risco de óbito por infecção respiratória e 

diarreia, com fração de mortalidade evitável por cada doença. Concluiu que a estimativa 

média do impacto da amamentação neste coeficiente de mortalidade infantil era de 9,3%, 

variando entre 3,6% a 13% nos municípios avaliados (ESCUDER; VENÂNCIO; PEREIRA, 

2003). 

Segunda dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade), em 2012, 

no estado de São Paulo a taxa média de mortalidade infantil entre todos os municípios foi de 

11.5, sendo que em Mauá este indicador ficou em 15,8 neste mesmo ano (SEADE, 2014).   

O município de Mauá apresentou o coeficiente de mortalidade infantil no ano de 2013 

de 15,89 sendo totalizados: 91 óbitos em crianças menores de um ano. Neste mesmo ano, 

houve o nascimento de 5791 crianças moradoras da cidade de Mauá, sendo que 3422 

nascimentos ocorreram no município e 2369 em outros municípios, a partir do levantamento 

de dados do Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC, 2014).   

Dentre os 91 óbitos infantis, 52 ocorreram no município e 39 em outros municípios. 

Estes foram classificados pela equipe do comitê de mortalidade fetal, materna e infantil 

municipal sendo que, 90 deles até o presente já foram categorizados (MALTA et al., 2007) e 

destes 24,44% (n=22) foram considerados óbitos inevitáveis e 71,11% (n=64) como óbitos 

evitáveis (DATASUS/ SIM Local/ NGPSV, 2014).  

Dada à alta taxa de mortalidade infantil municipal e, percebendo o apoio da gestão 

local, esta pesquisa mostra sua relevância para ser uma possível ferramenta para a construção 

de ações que fortaleçam a proteção e promoção do aleitamento materno na rede de saúde da 

cidade e que se possível, possam reduzir alguns óbitos evitáveis por ações de cuidado em 

saúde. 
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1.2 Contextualização do objeto 

A oferta de ambas as mamas na mesma mamada segundo diversos autores Issler e 

Marcondes (1980); Silva (1998); Academia Americana de Pediatria (2005); Lawrence, 

Lawrence (2008); Walshaw (2010); Gouvêa (2013) é a técnica de aleitamento materno ideal 

quanto à fisiologia da amamentação.  

Esses mesmos autores, recomendam que a lactante não limite a mamada com a oferta 

de uma única mama por mamada, pois o lactente deve esvaziar pela sução ambas as mamas, 

evitando a ação do fator inibitório da lactação (FIL) nas glândulas mamárias. Segundo 

Guilherme e Nascimento (2013), o FIL é responsável por mediar através de mecanismos de 

controle local o volume de leite materno que é produzido. A mamada seguinte deve ser 

iniciada pela mama que foi ofertada por último e que foi, portanto, menos esvaziada 

possibilitando também a alternância das mamas. O lactente sugará mais ativamente a 

primeira mama, e ao soltar deve ser colocado para arrotar e ofertar a segunda mama que ele 

mamará conforme sua vontade. Um pouco de leite que retire desta segunda mama oferecida 

já será suficiente para impedir a ação do FIL nesta mama. 

A produção de leite materno está associada a sucção efetiva do lactente, níveis 

adequados de hormônios principalmente prolactina e ocitocina, bem como o esvaziamento 

completo e adequado das mamas (DALY; HARTMANN; 1995, KENT, 2007). 

Dessa forma, a oferta de ambas as mamas por mamada gera o ciclo completo da 

estimulação hormonal e drenagem adequada do leite materno das glândulas mamárias, 

assegurando a produção permanente de leite e garantindo o sucesso da amamentação. 

A produção de leite pode ser diferente nas mamas direita e esquerda, sendo que na 

maior parte das lactantes, a mama direita produz mais leite. Além disso, mulheres multíparas 

produzem mais leite materno que as primíparas (GIUGLIANI, 2004).  

A produção do leite materno tem uma fase inicial de controle hormonal a lactopoiese I 

e lactopoiese II, que acontece durante a gestação e o parto, e nesta etapa o leite é produzido 

independentemente da sucção do lactente. Logo a seguir ocorre a apojadura e a produção de 

leite passa a ser controlada pela própria glândula, é uma produção apócrina e comandada pela 

demanda da sucção do lactente e esta fase é denominada galactopoiese, onde a produção de 

leite passa a ser determinada pelo esvaziamento da glândula mamária (GOUVÊA, 2013). 

Walshaw (2010), reforça que o ideal enquanto técnica e formas da amamentar é a 

oferta de ambas as mamas por mamada com livre demanda. A autora relata que é importante 

que o lactente sugue ambas as mamas em todas as mamadas, garantindo a manutenção dos 
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níveis dos hormônios ocitocina e prolactina e assim promovendo a síntese suficiente e 

abundante de leite materno. 

A oferta de uma única mama por mamada diminui o estímulo de produção e o reflexo 

de ejeção de leite materno, gerando deficiência hormonal. A mama não sugada terá sua 

produção de leite inibida na próxima mamada pela ação do FIL que atua como um 

mecanismo protetor para a mama não esvaziada, impedindo que a produção de leite continue. 

A extração de uma quantidade, mesmo que pequena, de leite dessa mama é suficiente para a 

remoção deste fator de inibição. Assim, com base na fisiologia da lactação a recomendação 

de oferta de ambas as mamas por mamada é a indicada (GÔUVEA, 2013).   

A manutenção da produção do leite é, portanto dependente da demanda do lactente 

por mamadas. Por isso, a orientação de mamadas em esquema de livre demanda, em que o 

apetite do lactente regula a taxa de produção de leite desencadeando o reflexo hormonal.  

A influência da escolha de amamentar e como o fazer, teve flutuações ao longo da 

história humana, das condições sociais, culturais e vai muito além de um ato indutivo e um 

processo biológico para as lactantes. A escolha da amamentação é um ato apreendido através 

do exemplo de outras mulheres e sofre influências de fatores como: orientações de 

profissionais de saúde no pré-natal, experiências anteriores positivas ou falta de experiência, 

baixa escolaridade materna, percepção de produção de leite diminuída, participação da 

mulher no mercado de trabalho, expansão e marketing de indústrias de leites artificiais, falta 

de apoio familiar e do companheiro, dualidade entre o querer/poder e o fardo/desejo de 

amamentar, entre outros (JELLIFFE, 1986, ICHISATO; SHIMO, 2002; RAMOS; 

ALMEIDA, 2003; FALEIROS; TREZZA; CARANDINA, 2006; ISSLER et al., 2010). 

Somado a isso, atualmente, as formas de aprender e ensinar as técnicas de 

amamentação entre os profissionais de saúde e lactantes se transformaram, perpassando as 

paredes escolares, bancos universitários, orientações nos consultórios, experiências bem 

sucedidas, conversas e hábitos culturais.  

Hoje em dia, perante o amplo acesso a diferentes canais de comunicação como 

televisão, internet, revistas, livros e outros, diversas opiniões e informações são veiculadas 

nas diferentes mídias disponíveis sobre as técnicas de amamentação e que podem também 

influenciar e contribuir para as escolhas das lactantes de como amamentar seus filhos. 

Os livros clássicos sobre aleitamento materno recomendam que as lactantes ofereçam 

as duas mamas por mamada e dessa forma, realizei busca literária, para identificar qual a 

publicação pode ter iniciado a modificação dessa orientação, com a recomendação da oferta 

de somente uma única mama por mamada. Foi verificado que Woolridge e Fischer (1988), 
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iniciaram o questionamento sobre a oferta de duas mamas na mesma mamada, a partir de um 

estudo de caso com somente 14 lactantes onde foi realizada análise observacional e relatos 

das mesmas mães sobre cólicas dos lactentes. Estes autores, concluíram que a oferta de 

ambas as mamas por mamada seria uma forma de "superalimentação" e consequente 

iatrogenia, pois os bebês estariam consumindo maior quantidade do leite anterior, gerando 

cólica nos lactentes, crescimento e/ou ganho de peso insuficientes e assim sendo, sugeriram 

em dissintonia com a fisiologia da lactação que o bebê deve mamar uma única mama por 

mamada. 

Estas recomendações estão em desacordo com o que muitos autores clássicos como 

Jelliffe (1986), Jones e Spencer (2007), Lawrence, Lawrence (2008), Walshaw (2010), 

Gouvêa (2013) apresentam a partir de publicações científicas baseadas na fisiologia da 

lactação, e justificam que as mamadas devem ser ofertadas sempre ambas as mamas, com 

alternância da mama que irá iniciar a sucção da próxima mamada, o que será apresentado 

com maior detalhamento no referencial teórico desta pesquisa. 

Como o aconselhamento quanto a oferta de uma única mama por mamada já esteve 

presente em algumas literaturas, bem como entre as orientações de alguns profissionais de 

saúde, esta pesquisa buscou identificar em qual canal de comunicação (educação formação, 

mídia, internet, vivência profissional, pessoal, entre outros) os profissionais de saúde de parte 

da rede SUS-Mauá podem ter buscado este conhecimento e qual a opinião deles sobre o 

assunto.  

1.3 Questões da pesquisa 

Frente a minha prática profissional e levantamento literário, estes pontos reafirmam a 

relevância do objeto e geraram alguns questionamentos que culminaram nas questões de 

pesquisa: 

1. Que técnica de aleitamento materno, oferta de uma única ou duas mamas por 

mamada, tem sido habitualmente recomendada por profissionais de saúde? 

2. Qual a opinião dos profissionais de saúde sobre a oferta de uma única ou duas 

mamas por mamada? 

3. Que meios de comunicação, educação formal, mídia, social ou cultural estão 

sendo base de busca de conhecimento ou informações em saúde quanto à 

oferta de uma única mama por mamada pelos profissionais de saúde? 
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2.1 Objetivo Geral 

Investigar a percepção de profissionais de saúde quanto à recomendação da técnica de 

amamentação com base na oferta de uma ou duas mamas por mamada. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

1. Identificar a técnica de aleitamento materno recomendada por profissionais de 

saúde às lactantes com foco na prática da oferta de uma ou duas mamas por 

mamada. 

2. Apreender a opinião dos profissionais de saúde sobre a oferta de uma única ou 

duas mamas por mamada. 

3. Conhecer a origem das informações que levaram a recomendação de oferta de 

uma única mama por mamada pelos profissionais de saúde. 
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 
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"É preciso conhecer 

O valor dos alimentos 

O leite bom da mamãe 

Por nossos conhecimentos 

Para os seis primeiros meses 

É o melhor dos sustentos 

 

O leite tem proteínas 

Que dá um bom crescimento 

Muito cálcio para os ossos 

Melhor que medicamento 

Tem todas as vitaminas 

Não falta um só elemento 

 

Dizer que o leite é doce 

Que é fraco ou é salgado 

Tirar o bebê do peito 

Comprar o leite no mercado 

Contraria a natureza 

Chega a ser até pecado 

 

Vocês já viram um bezerro 

Chupando peito de onça? 

Gato mamando em cotia 

Quem tem isto na lembrança? 

Por que então uma vaca 

Vai ser babá de criança? 

 

As crianças estão trocadas 

Vamos parar pra pensar 

Bezerro mama na vaca 

Cada filho em seu lugar 

Para a criança novinha 

A mãe tem que amamentar 
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A criança que não mama 

Adoece muito mais 

Diarreia e bucho inchado 

Gripe, pereba e antraz 

Desnutrição e anemias 

Assim dizem os manuais 

 

Mas o leite que é bom 

Não é para toda a vida 

Logo depois dos seis meses 

Com a criança crescida 

É preciso dar aos poucos 

Outro tipo de comida" 

Malaquias Batista Filho 

 

3.1 Amamentação 

3.1.1 Benefícios 

As ações e investimentos direcionados para a prática da amamentação são de 

extrema importância, pois o aleitamento materno tem clara associação com redução 

da mortalidade e morbidade dos lactentes por infecções gastrointestinais e 

respiratórias, otites, bronquites, asma, pneumonias, síndrome da morte súbita, e em 

bebês prematuros a enterocolite necrosante, estenose hipertrófica do piloro, entre 

outros. Em acréscimo, o leite materno confere proteção ao bebê tanto a curto, como a 

médio e em longo prazo, contra a obesidade infantil, hiperlipidemia, hipertensão, 

diabetes tipo 1 e 2 , doença atópica, retocolite ulcerativa, doença de Crohn, doença 

celíaca, leucemia, linfoma além de beneficiar o sistema imune do lactente 

(KRAMMER, 2010; POLICY STATEMENT, 2012).  

Estima-se que o aleitamento materno pode diminuir 50% das mortes por 

doenças respiratórias e 66% das por diarreia (CAMINHA et al., 2011). Segundo Jones 

et al. (2003), em um estudo sobre mortalidade, estimou que o uso de antibiótico 

reduza em 6% a mortalidade por pneumonia e 3% por diarreia. Este mesmo estudo 
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afirma que o aleitamento materno tem a capacidade de reduzir em 13% a mortalidade 

em crianças menores de 5 anos por causas preveníveis, estimada em 6 milhões por 

ano. 

Nenhuma outra estratégia alcança o impacto que a amamentação tem na 

redução nas mortes de crianças menores de 5 anos. A proteção conferida pelo leite 

materno é máxima nos primeiros meses de vida, e a chance de a criança não 

amamentada com dois meses em morrer por diarreia é 25 vezes maior e 3,3 vezes por 

outras doenças infecciosas (VICTORIA, 1987). A estimativa média do impacto da 

amamentação sobre o coeficiente da mortalidade infantil em São Paulo foi de 9,3% 

com variação de 3,6% a 13% (ESCUDER; VENÂNCIO; PEREIRA, 2003). 

O leite materno possui propriedades bioquímicas e imunológicas que nenhum 

outro alimento consegue prover. O colostro tem uma composição celular diferenciada 

que fornece suporte nutricional adequado, além de proteção do sistema imune do 

lactente nos primeiros dias de vida. Os componentes bioativos do leite materno como 

imunoglobulinas, lactoferrina, oligossacarídeos, fator de crescimento e células ativas 

de imunidade promovem a estimulação da hematopoiese, a maturação imunológica 

bem como o desenvolvimento do trato gastrointestinal, por proporcionar a 

proliferação e diferenciação das células intestinais do lactente (PLAYFORD; 

MACDONALD; JOHNSON, 2000, HASSIOTOU; GEDDES, 2013). 

Em acréscimo a todos esses fatores o leite materno também promove a 

proteção contra infecções virais e bacterianas. Os oligossacarídeos estimulam o 

crescimento da microflora intestinal benéfica como, por exemplo, os lactobacillus 

bifidus que bloqueiam a colonização de bactérias nocivas no intestino do lactente. Há 

também a presença no leite materno de diversas enzimas como: lipase, amilase, 

fosfatase alcalina, peroxidases e lisozima, que protegem o lactente contra a ação de 

agentes patogênicos (HORTA; VICTORIA, 2013). 

Além dos benefícios fisiológicos que o leite materno propicia ao lactente, há 

também outras vantagens do ponto de vista emocional, pois ocorre o fortalecimento 

do vínculo entre mãe-filho, possibilitando uma interação que promove a satisfação de 

ambos. Em acréscimo, adultos que foram amamentados têm menores chances de 

serem violentos e de forma geral são mais confiantes, o que promove uma sociedade 

mais harmônica (FALCETO, 2002). 

Segundo Anderson, Johnstone e Remley (1999), e McCrory e Murrat (2013), 

os bebês que são amamentados tem melhor desenvolvimento cognitivo quando 
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comparados aos que fizeram uso de fórmula infantil, sendo que estes benefícios 

cognitivos são mais elevados quanto o maior tempo de duração de aleitamento 

materno dos lactentes. Fato também exposto por Angelsen et al. (2001), que após 

excluir os fatores que poderiam influenciar nesses indicadores como a idade, 

escolaridade e tabagismo da mãe, encontraram que as crianças amamentadas por pelo 

menos seis meses, ao serem avaliadas no primeiro e quinto ano de vida, apresentaram 

melhor desempenho em diferentes escalas de cognição.  

A criança amamentada por seis meses ou mais tem escore acadêmico superior 

quando comparada com crianças que são amamentadas por períodos inferiores a este, 

independentemente dos fatores da mãe, demográficos ou de estimulação cognitiva 

(WENDY et al., 2010). 

Outro estudo de coorte realizado no Brasil por Fonseca et al. (2013), onde foi 

avaliada amostra aleatória de crianças desde os 30,90 e 180 dias e aos 8 anos de idade 

corrobora com os achados anteriores, pois as crianças que são amamentadas por seis 

meses ou mais, tem um melhor desempenho em avaliação intelectual. Essa condição, 

talvez possa ser explicada por ter o leite materno em sua composição o ácido 

araquidônico (AA) e ácido docosa-hexaenóico (DHA), que são consideravelmente 

relevantes para o desenvolvimento das membranas celulares, células da retina e do 

sistema nervoso central dos bebês. Somado a tal, o ato de amamentar é um momento 

de maior interação da díade mãe e filho o que promove uma maior vinculação entre 

eles e esse é considerado um fator positivo e muito importante no desenvolvimento 

neurocognitivo (REYNOLDS, 2001, FONSECA et al., 2013).    

O cheiro do leite da mama induz respostas específicas no comportamento da 

criança e o contato com a pela da mãe reduz o stress e a irritabilidade promovendo 

melhora na interação mãe e criança. O contato pele a pele exerce um impacto positivo 

nas interações materno infantil que afetam o desenvolvimento emocional, além de 

favorecer uma transição mais gradual para o ambiente extra-uterino devido ao som do 

batimento cardíaco e a temperatura da mãe que se assemelham ao ambiente uterino 

além do que, o toque, auxilia o desenvolvimento da estimulação sensorial do bebê 

(NOBRE et al., 2010). 

Victora et al. (2015) verificaram que a amamentação é relacionada com um 

melhor desempenho em testes de inteligência em adultos com 30 anos, que foram 

amamentados em tempo oportuno, e também está associada com melhor desempenho 

34 
 



 
 

educacional e renda superior, quando comparados à indivíduos que não foram 

amamentados. 

Somado a todos os benefícios aos lactentes, às mulheres que amamentaram em 

período mínimo de um ano tem também uma redução considerável para o risco de 

desenvolvimento de câncer de mama em idade inferior aos 50 anos. A associação da 

redução de risco do câncer de mama com a amamentação pode ser pelo fato de o 

aleitamento promover à diminuição da proliferação dos fatores sensíveis a indução da 

mutação ou alteração celular na glândula mamária (HASSIOTOU; GEDDES, 2013). 

3.1.2 Situação do aleitamento materno 

Apesar de tantos benefícios acima citados, a prática da amamentação como 

recomendado pela OMS, como alimento exclusivo até o sexto mês de vida e 

complementado com outros alimentos nutricionalmente adequados até o segundo ano 

ou mais de vida se mãe e criança assim o desejarem, ainda não é uma realidade 

(OMS, 2010). 

A amamentação é considerada uma intervenção para a qual existem evidências 

sobre a eficácia incontestável e que com base em estudos de efetividade mostrou ser 

viável para a implementação em alta escala (BLACK et al., 2010). 

Uma pesquisa realizada por Venancio et al. (2010),em parte do território 

nacional, em 26 capitais brasileiras e distrito federal, durante a segunda etapa da 

campanha de vacinação, revelou que a estimativa de duração mediana de aleitamento 

materno exclusivo nessa amostra era de 54,1 dias (1,8 meses). Este tempo mediano de 

aleitamento materno exclusivo é muito inferior ao preconizado pela OMS, Ministério 

da Saúde e Sociedade Brasileira de Pediatria. 

Outro estudo realizado na região sul do município de São Paulo, no qual os 

autores desenvolveram sistematicamente na região, desde 1996 ações de promoção e 

incentivo à amamentação, e acompanharam regularmente durante as campanhas de 

vacinação (1996, 1998, 2001, 2008) a prevalência da prática de amamentação entre as 

mães de lactentes menores de 7 meses e encontraram em 2008 numa amostra de 1629 

mulheres que 49,62% (n = 809) estavam em aleitamento materno exclusivo, sendo a 

mediana de idade de AME de 3 meses dos lactentes dessa amostra. Dentre as 

mulheres que não estavam amamentando, 18,84% (n=307) da amostra, ao serem 

questionadas quanto ao tempo e duração do aleitamento materno verificou-se que 

69,32% (n=251) relataram que haviam desmamado os lactentes entre o primeiro ou 
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segundo mês de vida. Sendo este considerado o período crítico da lactação, e que 

merece maior atenção dos profissionais de saúde, com a dupla mãe-bebê para evitar o 

desmame precoce tão indesejado, período este considerado crítico, pois é quando se 

estabelece a técnica de amamentação (GOUVÊA et al., 2009). 

As taxas de prevalência de amamentação são também influenciadas pelos 

determinantes estruturais e organizacionais dos sistemas de saúde. Os principais 

fatores envolvidos nesse aspecto são: disponibilidade de cuidado e apoio necessários 

de profissionais de saúde às mulheres, condições socioculturais, públicas e serviços 

adequados de saúde nos locais (RENFREW et al., 2012). 

 

3.2 Estudos sobre anatomia da mama e fisiologia da amamentação 

3.2.1 Anatomia da mama 

As mamas das mulheres, apesar de apresentarem diferenças relacionadas à 

quantidade de tecido adiposo na mama, o tecido glandular possui características 

anatômicas e funcionais muito semelhantes no período da gestação e amamentação 

(GEDDES, 2007).  

Durante o período de gestação e da amamentação, o peso da mama pode até 

quadriplicar, o tamanho da aréola, que tem formato discoide, pode variar entre 15 a 

100 mm de diâmetro e ter mudanças na coloração se tornando mais escura (RICCO; 

DEL CIAMPO; ALMEIDA, 2008). 

Na região central da aréola, em geral, está a papila mamária (mamilo) que é 

formado por fibras musculares lisas e dutos lactíferos que terminam nos orifícios de 

saída da papila. O mamilo pode apresentar variações entre os formatos definidos 

como: semi-protruso, protruso, psedo-invertido e invertido (JUNIOR; ROMUALDO, 

2010). 

O mamilo e a pele da região da aréola são ricamente inervados com 

terminações nervosas que respondem ao estímulo do toque, pressão, alterações de 

temperatura e com o início da pega-sucção do lactente. Estas inervações, por conta da 

ação hormonal, tem um aumento de sensibilidade com o início da amamentação, 

especialmente entre o primeiro e o segundo dia após o parto (LINCOLN; PAISLEY, 

1982). 
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Walshaw (2010) comenta que o aumento da sensibilidade do mamilo nos 

primeiros três dias de vida do lactente pode ser um mecanismo materno protetor para 

limitar a duração da mamada, evitando que esta seja prolongada e consequentemente 

interferindo na liberação hormonal para o estabelecimento da lactação. 

O sistema nervoso da lactante tem papel fundamental na amamentação, pois é 

responsável pela inervação do mamilo, controle da disponibilidade de sangue na 

mama e especialmente no controle do hipotálamo no sistema endócrino 

(LAWRENCE; LAWRENCE, 2008). 

A mama é formada por um grupo de 15 a 20 glândulas exócrinas e estas 

glândulas tem porções secretoras e excretoras. Em porção secretora há tecido 

gorduroso e se encontram os alvéolos (GEDDES, 2007, JONES; SPENCER, 2007). 

Na porção excretora, existe uma rede de dutos menores conectados a um duto 

principal que faz a coleta do leite produzido nos alvéolos e posterior direcionamento 

do leite ao mamilo (RAMSAY et al., 2005, LAWRENCE; LAWRENCE, 2008, 

WALSHAW, 2010).  

Em cada duto podem ser encontrados diversos alvéolos que são revestidos de 

células mioepiteliais responsáveis pela liberação do leite materno. As células 

mioepiteliais possuem forma estrelada devido a prolongamentos citoplasmáticos 

longos e divergentes, sendo que nesses há muitos filamentos de actina e miosina, que 

garantem a contração dos alvéolos em nível local (LAWRENCE; LAWRENCE, 

2008, JUNIOR; ROMUALDO, 2010, HASSIOTOU; GEDDES, 2013). 

O número e o diâmetro dos dutos não influenciam no tamanho do mamilo, na 

extensão da aréola e nem na quantidade de leite produzido. Um estudo com imagens 

de ultrassonografia demonstrou que os dutos tem aparência tortuosa e podem ser 

facilmente comprimidos e tem principal função de transporte do leite materno ao 

mamilo. São encontrados entre 9 a 12 dutos na base do mamilo, com diâmetro médio 

de 1,9mm (RAMSAY et al., 2005). 

Somado as mudanças que acontecem nas glândulas mamárias, a aréola e o 

mamilo também são preparados para a lactação, com o aumento da vascularização 

local e surgimento de glândulas sebáceas ou de Montgomery que secretam substância 

que lubrifica e protege a aréola e o mamilo durante a gestação e em todo o período de 

amamentação. O número médio dessas glândulas sebáceas pode variar e estas 

propiciam com maior facilidade o início do processo de pega-sucção do lactente nas 

mamas (DOUCET et al., 2012). 
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3.2.2 Fases da lactação: lactogênese I, lactogênese II e galactopoiese 

A partir da gestação os hormônios reprodutivos incluindo o estrogênio, a 

progesterona, o lactogênio placentário, a prolactina e a ocitocina influenciam algumas 

mudanças na glândula mamária da mulher. Outros hormônios metabólicos como o de 

crescimento, glicocorticoides, insulina e hormônios da tireóide têm a função de 

regular a capacidade da resposta das glândulas mamárias, para que os hormônios 

reprodutivos exerçam suas ações e indiretamente, possam regular a produção e 

secreção de leite materno (NEVILLE; MCFADDEN; FORSYTH, 2002). 

Por ação da prolactina, dos glicocorticoides adrenais, da insulina e 

especialmente pela ação da progesterona e dos estrogênios que são secretados pela 

placenta, a mama completa seu desenvolvimento (JUNIOR; ROMUALDO, 2010). 

Os estrogênios têm função de expansão dos dutos, elevação de estroma e 

tecido gorduroso nas mamas. Já a progesterona tem a função de desenvolvimento dos 

alvéolos e a diferenciação das células secretoras e as células mioepiteliais (JUNIOR; 

ROMUALDO, 2010). 

A prolactina estimula a proliferação celular no tecido da glândula mamária 

desde o início da gestação. Ela é responsável pelo controle da regeneração e da 

diferenciação das células presentes na porção secretora da glândula, capaz de 

promover a manutenção e renovação necessárias destas células ao longo do período 

de amamentação (NEVILLE; MCFADDEN; FORSYTH, 2002, HASSIOTOU; 

GEDDES, 2013). 

Somado a tal, a diferenciação celular no tecido da glândula mamária durante a 

gestação, também desencadeia o aumento de mRNA que são essenciais para a 

formação e secreção de algumas proteínas e enzimas no leite materno (NEVILLE; 

MORTON, 2001, JONES; SPENCER, 2007).   

As glândulas mamárias estão aptas para secreção de leite materno, geralmente 

a partir do segundo trimestre da gestação e ao final da gravidez pode ser secretado até 

30 mL de colostro por dia (KENT, 2007), mas durante a gestação por ação dos 

hormônios progesterona e do estrogênio que exercem um papel inibidor não há a 

secreção elevada de leite materno das mamas, mesmo que ela já esteja apta para esta 

função. Esta fase é denominada lactogênese I (NEVILLE et al., 1991; BERGMANN 

et al., 2014). 
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As alterações hormonais que se estabelecem após a dequitação e os primeiros 

dias de lactação correspondem a fase de lactogênese II. Os hormônios: progesterona, 

lactogênio placentário e estrogênio diminuem, e a prolactina permanece em níveis 

elevados entre 30 a 40 horas na corrente sanguínea da mulher após o parto (JONES; 

SPENCER, 2007). 

Dessa forma, entre o primeiro e o sétimo dia após o parto, ocorre a lactogênese 

II, e nesse período acontece a apojadura ou descida do leite. Nesse momento, ocorre a 

secreção basal de alguns hormônios maternos, dentre eles o ACTH, cortisol, 

hormônio de paratireóide e insulina. Esses hormônios garantem na composição e a 

formação de alguns nutrientes dentre eles a glicose, os aminoácidos, os ácidos graxos 

e o cálcio no leite (FERRO, 2009). 

Esta fase é controlada por hormônios e não depende muito da sucção do bebê 

que normalmente está aprendendo a sugar e ainda não apresenta uma sucção eficiente.  

Geralmente a apojadura ocorre na primeira semana de vida quando o recém-nascido 

volta para casa e começa a solicitar mamadas em curto espaço de tempo. Neste 

período a mama da lactante, fica com aspecto inchado, por conta da elevação de 

quantidade de água gerada pela força hiperosmolar da lactose, promovendo a 

dilatação dos dutos e alvéolos, apresentando o fenômeno conhecido como apojadura, 

ou descida de leite. Este é um momento de produção mais copiosa de leite materno, a 

mulher sente sua mama ingurgitada, pesada e com mais volume de leite (JONES; 

SPENCER, 2007). 

Após a apojadura inicia-se a galactopoiese, denominada a fase três da 

lactogênese e irá perdurar até o final da lactação. Esta fase depende basicamente do 

esvaziamento mamário, ou seja, da capacidade de sucção e da quantidade de leite 

removido na mamada. Quanto mais uma criança sugar e esvaziar a mama, maior será 

o estímulo para a produção de leite na próxima mamada, e na mama que não foi, ou 

foi pouco esvaziada na mamada anterior produzirá menos leite na mamada seguinte. 

Até como um efeito protetor para o ingurgitamento mamário, portanto é a sucção da 

criança que passa a governar a síntese de leite. 

3.2.3 Ocitocina e prolactina na regulação da lactação 

Jelliffe (1986) afirma que a amamentação engloba a combinação de 

comportamento aprendido e os reflexos envolvendo a lactante e o lactente. Os 

reflexos do lactente ocorrem por meio da sucção e deglutição de leite materno, e os 
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reflexos da lactante acontecem por conta da ação da ocitocina e prolactina bem como 

a descida de leite. A descida do leite pode ser representada por meio de arco somático, 

pois os impulsos que passam da mama, pela sucção do mamilo, atingem o hipotálamo 

que decodifica a mensagem e envia estímulo para a hipófise anterior que determina a 

rápida produção de leite. Em seguida pelo mesmo estímulo da sucção, o hipotálamo 

determina a hipófise posterior que libere a ocitocina, esta tem ação sobre as células 

mioepiteliais, gerando assim a contração celular e ejetando o leite dos alvéolos 

(JELLIFFE, 1986). 

A amamentação na primeira hora de vida após o nascimento do bebê é 

indicada, por ser quando os níveis de ocitocina da mulher estão mais elevados, 

deixando a mãe relaxada, sonolenta e com sensação de bem-estar e o lactente está 

alerta, acordado e apresenta bom reflexo de sucção, o leite ejeta da papila 

espontaneamente, facilitando a sucção, e assim, o ato de amamentar pode ser 

apreendido com maior facilidade (JONES; SPENCER, 2007). 

A concentração de ocitocina na corrente sanguínea da lactante pode ser 

transferida ao leite materno e é maior no primeiro e no segundo dia, caindo no quinto 

dia, mas se mantendo elevada pelo estímulo da amamentação (TAKEDA; 

KUWABARA; MIZUNO, 1986, WALSHAW, 2010).  

O estímulo da sucção da pele e do complexo aréolo-mamilar, desencadeia nas 

terminações nervosas impulsos aferentes que chegam aos neurônios do hipotálamo e 

que os seus axônios terminam na hipófise posterior (NEVILLE; MCFADDEN; 

FORSYTH, 2002). 

A ativação da hipófise inicialmente na porção posterior desencadeia a 

liberação da ocitocina, responsável pela entrega do leite, através do reflexo de ejeção 

e que parece ter também, papel regulatório na mediação e secreção da prolactina 

(WALSWAN, 2010). Quando a ocitocina liberada alcança a glândula mamária através 

da corrente sanguínea, ocorre uma interação com os receptores específicos das células 

mioepiteliais ao redor dos alvéolos o que promove a ejeção de leite materno. Os 

pulsos de secreção e manutenção dos níveis desse hormônio em nível local são 

associados ao processo de contração celular (NEVILLE; MCFADDEN; FORSYTH, 

2002). 

Após aproximadamente um minuto de sucção e com a liberação da ocitocina, 

a lactante pode perceber o reflexo de ejeção de leite, o que pode ocasionar uma 

sensação de pressão, formigamento ou “agulhadas” nas mamas, o que ocorre devido a 

40 
 



 
 

contração das células mioepiteliais. A ocitocina circulante também irá contrair a 

musculatura lisa do útero, e essa ação pode ser descrita pela mãe como cólica no 

início das mamadas (NEVILLE; MCFADDEN; FORSYTH, 2002). 

A sensação descrita de reflexo de descida de leite pode não ser percebida por 

algumas lactantes por conta da variação do padrão pulsátil da secreção da ocitocina e 

da variação da sensibilidade individual (NISSEN et al., 1996). 

O reflexo de descida do leite também é influenciado pelas emoções da 

lactante, assim sendo, se a mesma estiver muito ansiosa, cansada, insegura ou com 

dores, este reflexo é inibido pela ação da adrenalina. Se a lactante passar por situações 

de stress físico ou emocional, pode haver diminuição da secreção da ocitocina na 

corrente sanguínea da lactante (DEWEY, 2001).  

Alguns estímulos sensitivos e emocionais que acontecem entre a lactante e o 

seu lactente como olhar, tocar, lembrar e sentir o bebê também pode provocar a ejeção 

de leite das mamas, mesmo sem a sucção, através de estímulo do hipotálamo por meio 

do sistema límbico (JALDIN; SANTANA, 2002). 

Com a sucção e a transferência de leite ao lactente, o hipotálamo inibe a 

liberação de dopamina que é um fator inibidor da ocitocina A integridade do eixo 

hipotálamo-hipofisário que regula a secreção e liberação de ocitocina é essencial para 

o início e para a manutenção da lactação (JONES, 2007).   

Dessa forma, os níveis adequados de ocitocina e prolactina no plasma do 

lactente geram um mecanismo de controle de sódio que é de suma importância para 

evitar a ocorrência da desidratação hipernatrêmica nos recém-nascidos (MORITZ et 

al., 2005; CAGLAR; OZER; ALTUGAN, 2006; UNAL et al., 2008). 

A desidratação hipernatrêmica é um quadro raro, mas acontece por falhas da 

técnica de amamentação adotada, por conta da transferência insuficiente de leite o que 

leva ao aumento de concentração de sódio no leite materno, como mecanismo protetor 

para evitar proliferação bacteriana. A transferência insuficiente de leite, por erro da 

técnica adotada, pode levar ao baixo ganho de peso e desidratação do lactente. Essa 

situação desencadeia no lactente uma concentração excessiva de sódio plasmático, 

com consequente desequilíbrio hidroeletrolítico, podendo ocorrer em casos mais 

severos, convulsões, hemorragia intracraniana, danos ao sistema nervoso central e até 

a morte do lactente (MORITZ et al., 2005; CAGLAR; OZER; ALTUGAN, 2006; 

UNAL et al., 2008, WALSWAN, 2010). 
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3.2.4 A importância de mamadas frequentes com esvaziamento de ambas as 
mamas por mamada 

Geralmente sete dias depois do parto e após a apojadura, o controle da 

secreção do leite materno passa a ser autócrino, o que significa que, depende 

diretamente da sucção do lactente e do completo esvaziamento das mamas, sendo que 

este período é definido como galactopoiese, ou a fase correspondente a manutenção 

da produção de leite como mencionado anteriormente (JONES; SPENCER, 2007, 

KENT, 2007; OLIVEIRA et al., 2008). 

A prolactina plasmática que estava em níveis elevados após o parto tem 

quedas nesses valores, porém nas lactantes a concentração desse hormônio se eleva 

rapidamente em resposta à estimulação da sucção do complexo aréolo-mamilar pelo 

lactente. Isso acontece, pois o estímulo da pele desta região gera impulsos nervosos 

que são conduzidos a medula espinhal, atingindo o hipotálamo e este estimula a 

hipófise anterior que promove novamente a secreção de prolactina e gera aumento nos 

níveis plasmáticos da lactante, esse nível elevado durante a mamada vai caindo 

progressivamente nas horas seguintes e retornando ao nível basal após 3 horas. Essa 

diminuição progressiva da prolactina no sangue da lactante, no período inter 

mamadas, permite que o leite continue sendo produzido nos alvéolos e chegará aos 

dutos por mecanismo de difusão passiva (KELLY et al., 2002, FERRO et al., 2009).  

O estudo de Cregan, Mitoulas e Hartmann (2002), indicou através de dosagens 

da quantidade de prolactina circulante na corrente sanguínea e leite da lactante, que o 

esvaziamento completo das mamas no período noturno, garante maior quantidade de 

prolactina no leite materno, na primeira mamada da manhã. Os receptores da 

prolactina podem ser inibidos quando os alvéolos estão com acúmulo de leite 

materno. 

Cada mama apresenta valor independente de produção de leite materno, uma 

vez que a produção de leite é controlada individualmente em cada glândula e os 

valores de prolactina podem apresentar alterações entre a mama esquerda e direita 

(COX; OWENS; HARTMANN, 1996).  

Estudos também demonstraram que a produção do leite materno não é 

associada com a frequência das mamadas e sim, com o grau de esvaziamento das 

mamas, indicando que quando há o esvaziamento completo das mamas em menor 
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tempo e intervalo de horas, melhor é o controle de produção de leite materno (DALY 

et al., 1996, CREGAN; MITOULAS; HARTMANN, 2002). 

Reafirmando que a produção de leite acontece conforme a demanda do 

lactente, ajustada ao esvaziamento da glândula mamária, não estando assim associada 

à quantidade de leite que pode ser acumulada nas mamas. As lactantes possuem 

diferentes condições de acúmulo de leite no tecido glandular, sendo que umas 

possuem maiores capacidades do que outras. Esta variação pode ocorrer também até 

entre as mamas esquerda e/ou direita da mesma lactante, e assim sendo, as mamadas 

devem acontecer conforme livre demanda, pois o intervalo entre uma mamada e outra 

podem variar e é única para cada dupla mãe e bebê (KENT, 2007, JONES; 

SPENCER, 2007, WALSWAN, 2010).  

O apetite do lactente também é regulado pelo consumo do leite materno, já 

que os fatores envolvidos na regulação do apetite como os hormônios grelina e leptina 

são excretados no leite materno. A grelina presente é sintetizada e tem sua produção 

regulada pela glândula mamária, durante a amamentação. A leptina aparentemente 

também é sintetizada por células da glândula mamária ou transferida da corrente 

sanguínea da lactante ao leite materno (BONNET et al., 2002, AIDYN et al., 2008, 

KARATAS et al., 2011). 

Khan et al. (2013), comentam que os lactentes em AME podem ter variação de 

consumo de leite materno entre 500 a 1300mL/dia, sugerindo dessa forma que os 

lactentes possuem mecanismos regulatórios que determinam a ingestão de leite 

materno e número de mamadas diárias de acordo com o seu apetite e sua capacidade 

gástrica. 

A possibilidade de o lactente realizar a sucção em ambas as mamas, e 

consumir o conteúdo de leite materno de ambas, proporciona o reconhecimento dos 

diferentes sabores do leite materno que ocorrem no decurso da mamada. Este é um 

dos pontos relevantes como benefícios para o desenvolvimento da palatabilidade do 

lactente, por reconhecer em cada mamada no mínimo três sabores de leite materno 

(GOUVÊA, 2009).  

O leite que inicia a mamada, com maior teor de água e eletrólitos, é produzido 

por ação da prolactina entre as mamadas e liberado para os dutos por difusão passiva, 

seguido do leite correspondente a essa mamada que por ação da ocitocina é ejetado 

dos alvéolos por contração das células mioepiteliais e liberado para os dutos com 

maior teor de gordura e solutos, sendo que ao passar pelos dutos ele se mistura com o 

43 
 



 
 

leite inicial dando um segundo sabor. O leite a seguir, que foi ejetado com maior 

concentração de gordura e soluto é denominado como posterior, e que corresponde a 

2/3 da mamada. Não existe ao longo da mamada um estágio definido que o leite 

materno sofra alterações em sua composição, passando de “leite anterior” para “leite 

posterior”. A maior quantidade de gordura identificada ao final da amamentação, 

quando comparada ao início da mamada, se deve principalmente pelo fato da gordura 

do leite produzido nos alvéolos se aglomerar, tendo aspecto mais viscoso, formando 

uma emulsão. O percurso do leite materno que com a ejeção sai dos alvéolos para os 

dutos até atingir o mamilo, os glóbulos de gordura do leite podem aderir nas paredes 

dos dutos, e serem deslocadas e consequentemente removidas junto ao leite. 

Especialmente após a sucção do lactente e com o esvaziamento completo das mamas, 

a gordura atinge os dutos maiores e se homogeneíza ao restante do leite materno que 

está na mama, geralmente ao longo ou final da mamada (KENT et al., 2006). 

Outros autores também demonstraram que não existe a produção de dois tipos 

de leite materno durante a mamada, ou uma divisão categórica entre leite anterior ou 

posterior, com menos ou mais gorduras em sua composição. A quantidade de gordura 

do leite pode variar entre a mama esquerda e a direita, nas diferentes mamadas e ao 

longo do dia e também conforme os requerimentos nutricionais específicos de cada 

lactente e estes autores não recomendam a divisão categórica de dois tipos de leite 

(KENT, 2007, GOUVÊA, 2009, KARATAS et al., 2011, KHAN et al., 2013). 

Segundo Gouvêa (2013), os lactentes recém-nascidos em AME podem fazer 

ao longo do dia entre 10 até 12 mamadas, com intervalos de uma hora e meia a duas 

horas e, conforme o crescimento do lactente, o número de mamadas diário vai 

diminuindo, uma vez que o lactente a partir de seu crescimento físico comporta um 

maior volume gástrico e tem maior força para sucção do leite materno das mamas. 

Entre o terceiro ao quinto mês de vida, o lactente realiza em média entre 6 a 8 

mamadas diárias e o número de mamadas noturnas também diminui. 

Os lactentes que sugam de maneira correta alimentam-se de 80 a 90% do leite 

materno de cada mama em aproximadamente quatro minutos, mas alguns bebês 

demoram mais para mamar. Se uma criança suga por mais de dez minutos é 

necessário verificar a posição e pega das mamas (HELSING; KING, 1982). 

Em mamadas prolongadas, o leite é liberado mais lentamente em cada mama, 

50% do leite é retirado nos primeiros seis a vinte e três minutos, na primeira mama e 
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44% nos primeiros quatro a vinte minutos na segunda mama, sugerindo a 

interferência no reflexo de ejeção (JACKSON, 1987, WALSWAN, 2010). 

O padrão de estimulação neuronal em mamadas prolongadas é bem diferente 

do verificado em mamadas mais curtas com extração de maior parte do conteúdo de 

leite das mamas. As mamadas prolongadas causam pressão negativa no padrão de 

estimulação hormonal e ao longo do percurso neuronal geram um fraco sinal de 

estimulação atinge o hipotálamo (WALSHAN, 2010). 

O mamilo ao permanecer por longo tempo sendo estimulado acontece uma 

adaptação dos receptores nervosos, alterando o feedback positivo de ocitocina no 

cérebro da lactante. Assim sendo, pode haver um descontrole pulsátil da liberação da 

ocitocina, interrompendo seu ritmo de estimulação neuronal (WALSHAW, 2010). 

A secreção de prolactina é mediada por dois processos: a sucção do lactente e 

o esvaziamento completo das mamas. A partir da sucção do lactente, a prolactina atua 

nos alvéolos para manter a secreção do leite materno (NEVILLE; MCFADDEN; 

FORSYTH, 2002). 

3.2.5 O papel do fator inibidor da lactação na técnica de amamentação adotada  

Quando as mamas não são adequadamente esvaziadas na mamada e o leite 

permanece acumulado nos alvéolos, o tecido glandular sofre ação de um mecanismo 

local que controla a produção do leite, o fator inibitório da lactação (FIL) é peptídeo 

que desencadeia a interrupção de produção de leite, pois torna as células alveolares 

distorcidas e a prolactina presente no tecido não consegue se unir aos seus receptores 

e, assim, o ciclo neuroendócrino hormonal pode ser interrompido (WILDE; 

PRENTICE; PEAKER, 1995; GIUGLIANI, 2004; GUILHERME; NASCIMENTO, 

2013). 

O FIL exerce um importante papel protetor contra o ingurgitamento mamário 

e é secretado pelas próprias células epiteliais e sua ação acontece nas mesmas células 

que o produzem e quando o leite materno não é adequadamente drenado, há acúmulo 

do FIL. Ele também altera a morfologia do retículo endoplasmático das células 

mioepiteliais tornando-as irregulares, vesiculadas e inchadas (WILDE; PRENTICE; 

PEAKER, 1995). Dessa forma, com a não remoção de leite de uma mama e pela ação 

do FIL, a produção de leite materno é interrompida na mama não sugada (LEUNG; 

SAUVE, 2005). 
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Jones e Spencer (2007) comentam que a ação de fatores inibitórios locais, 

conhecidos como FIL, que são respostas protetivas da glândula mamária para impedir 

a produção de mais leite materno, interferindo de forma indireta na diminuição dos 

níveis plasmáticos de prolactina na lactante. 

Após uma hora de remoção do leite e com ele o peptídeo FIL as células voltam 

à composição normal, mas o acúmulo deste pode sugerir a diminuição da prolactina e 

outros hormônios circulantes na corrente sanguínea (WILDE; PRENTICE; PEAKER, 

1995). O FIL pode influenciar na diferenciação celular, e na síntese de algumas 

proteínas celulares bem como alguns receptores de hormônios como a prolactina e 

provavelmente o fator de crescimento semelhante à insulina (IGF-I) (KNIGHT; 

PEAKER; WILDE, 1998). 

Em alguns casos, mesmo com a remoção do leite da mama ou pela sucção do 

lactente, o FIL pode permanecer nas células das glândulas mamárias, dessa forma é 

ideal que a mama seja totalmente esvaziada em maior parte das mamadas para evitar o 

seu acúmulo (KNIGHT; PEAKER; WILDE, 1998). 

O acúmulo de leite materno na mama além da ação do FIL nas células 

alveolares, também pode levar a ocorrência da mastite infecciosa e não infecciosa. 

Esta acontece geralmente por pouco esvaziamento da mama, como no caso da oferta 

de uma única mama por mamada, pular mamadas, amamentação com programação de 

horários rígidos, amamentação pouco frequente, desmame precoce do lactente, síntese 

exacerbada de leite e pressão sobre as mamas, por exemplo, com o apertar do sutiã ou 

com o uso de conchas. Independentemente da etiologia, a mastite recorrente se não 

tratada, pode gerar lesões e danos teciduais irreparáveis, como o abscesso mamário 

que pode vir a resultar em mastectomia funcional, o que faz com que a glândula 

mamária permaneça inapta em algumas partes para a síntese de leite materno 

(BETZOLD, 2007).  

O acúmulo de leite nas mamas durante períodos estendidos gera alterações da 

composição nutricional, a diminuição dos níveis de lactose e potássio e aumento dos 

níveis de sódio e cloreto, que é um mecanismo de feedback local para evitar a mastite 

porém, mesmo após drenagem e desobstrução das mamas, esse leite apresentará sabor 

mais salgado e menos doce, durante aproximadamente uma semana, o que pode levar 

o bebê a preferir sugar somente a mama mais drenada (BETZOLD, 2007).  

Yoshida et al. (2014), confirmam que na mama com mastite, o sabor do leite 

materno é alterado pelo aumento do sódio e glutamato acentuando no leite o sabor 
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salgado e umami. Essa alteração de sabor pode levar a recusa do lactente a mama que 

foi menos sugada, fazendo com que a lactente oferte somente uma mama por 

mamada. 

Autores clássicos afirmam que a técnica de amamentação engloba 

posicionamento adequado e confortável da lactante e do bebê, pega e sucção 

eficientes do lactente gerando esvaziamento completo das mamas (JELLIFFE, 1978, 

MORTON, 1992, WEIGERT, 2004, WILSON-CLAY; HOOVER, 2013). 

O lactente deve ser posicionado nos braços da lactante, garantindo que o 

mamilo e aréola estejam próximos a boca do bebê. Com a mão livre, a lactante ajuda a 

manter o mamilo e a aréola perto da boca e posicionar o bebê na mesma altura da 

mama. A técnica de sucção ideal do leite materno é verificada quando o bebê, ao ser 

estimulado pelo toque do mamilo a partir do lábio inferior, abocanha a mama, criando 

um lacre onde a boca que permanece suficientemente aberta, sem tensão excessiva, 

abocanhando a maior porção possível da aréola com o lábio superior virado para cima 

e o inferior para fora (WILSON-CLAY; HOOVER, 2013).  

Segundo Righard (1998), Wilson-Clay e Hoover (2013), o posicionamento, 

bem como a sucção corretas nas mamas, garante menor incidência de trauma na 

mama da lactante e outros problemas que podem ocasionar a interrupção da 

amamentação e o desmame precoce. 

São descritos dois tipos de sucção do lactente: a não-nutritiva e a nutritiva. A 

sucção não-nutritiva é caracterizada por sucções rápidas e pausas. A sucção nutritiva é 

mais lenta, pois existe a transferência do leite (CADWELL, 2007, SAKALIDIS et al., 

2013). 

No estudo de Howie et al. (1981), foi demonstrado, a partir de 

acompanhamento de uma amostra de 50 lactantes que em média, nos primeiros cinco 

minutos, o lactente retira mais de 70% do leite da mama é extraído pela sucção 

eficiente. As mamadas prolongadas podem ter sinais da sucção não-nutritiva. 

O tempo de cada mamada não é fator principal para a adequação ou 

quantidade de leite ideal ofertado. O importante é que a lactante perceba a mama 

menos tensa e avalie a sucção e deglutição da criança (GOUVÊA, 2009). 

As mamadas curtas, frequentes e que façam o esvaziamento completo em 

ambas as mamas por mamada, com o consumo de maior parte do leite materno 

presente nas mamas, garantem a produção permanente de leite e os ritmos circadianos 
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dos hormônios, principalmente da ocitocina e da prolactina (DALY et al., 1993, 

NEVILLE; MCFADDEN; FORSYTH, 2002, WALSWAN, 2010). 

3.2.6 A recomendação de uma única mama por mamada 

Ao rever a literatura em busca da orientação de oferta de uma única mama por 

mamada que por todo o exposto anteriormente, está em desacordo com a fisiologia da 

lactação e traz como consequência após sua adoção o descontrole dos ritmos de 

secreção dos hormônios ocitocina e prolactina, provocando em curto e em longo 

prazo a diminuição da produção de leite na mama pouco utilizada.  

A prática da oferta de uma única mama por mamada e o estabelecimento de 

horários fixos para o amamentação faz com que, lactantes com produção exacerbada 

de leite, tenham maior probabilidade de apresentarem mastite na mama não esvaziada 

(VELDHUIZEN-STAAS, 2007). 

A amamentação frequente, por livre demanda, com a oferta de ambas as 

mamas nas mamadas, faz com o FIL não tenha ação no parênquima da glândula 

mamária, garantindo a continuidade da produção de leite (WILDE; PRENTICE; 

PEAKER, 1995).  

A não remoção do leite materno na segunda mama na mesma mamada, por 

alguma dificuldade da lactante ou do bebê ou a oferta de uma única mama por 

mamada, impede a continuidade de produção de leite materno por impossibilidade 

mecânica ou química (GIUGLIANI, 2004, VELDHUIZEN-STAAS, 2007). 

Somado a isso, as lactantes que praticaram a oferta de uma única mama na 

maior parte das mamadas tiveram alteração estética nas mamas, sendo que a mama 

mais utilizada, na maior parte das vezes teve seu tamanho aumentado, mesmo após o 

término do período de lactação. Em adição as mulheres que adotaram como técnica de 

amamentação a oferta de uma única mama nas mamadas ou oferecem mais uma 

mama do que outra durante a amamentação de seus filhos tem maiores chances para o 

desenvolvimento de problemas mamários na mama menos utilizada (BASLAIM; AL-

AMOUDI; ASHOOUR, 2011) inclusive câncer de mama em mulheres pós-

menopausa (ING; PETRAKIS; HO, 1977). 

O Manual do Ministério da Saúde de 2001, intitulado – Como ajudar as mães 

a amamentar, traz a citação quanto à técnica de oferta das mamas:  
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(...) “crianças maiores podem querer sugar nas duas mamas em todas as 

mamadas. As menores podem ficar satisfeitas após sugar apenas uma, ou, então, 

podem sugar pouco leite da segunda” (KING, 2001). 

 

Mas isso ocorrerá esporadicamente, pois a repetição pode acarretar que as 

crianças tenham um lado favorito entretanto, se a criança sugar mais de um lado do 

que o outro o lado “abandonado” poderá ficar ingurgitado ou parar de produzir leite e 

a mama “favorita” pode ficar maior” (KING, 2001). 

Silva (1998) relata sobre a questão prática do aleitamento materno, que o 

lactente deve realizar a sucção de ambas as mamas na mamada, e iniciar a mamada 

seguinte pela mama que a criança mamou por último na anterior e, caso o bebê não 

aceite a segunda mama na mesma mamada, a lactante deve ser orientada a ordenhar o 

leite da mama não sugada para evitar o ingurgitamento ou outros problemas relativos 

ao acúmulo de leite materno.  

Sultana, Rahman e Manjula (2013), propõem que, para o ganho de peso do 

lactente é importante que a criança seja posicionada da forma correta, aumente o 

número de mamadas, tenha oportunidade de sugar ambas as mamas na mesma 

mamada e que ocorra a alternância das mamas entre as mamadas. 

Na literatura os autores que propõe a técnica de que o lactente mame somente 

uma única mama por mamada, são Woolridge e Fischer (1988), que com um artigo 

intitulado: “Cólica superalimentação e sintomas de má absorção da lactose em bebês 

amamentados: uma possibilidade de manejo da alimentação?” apresentam a proposta 

da técnica de oferta de uma mama por mamada sem restrição de tempo, não podendo 

haver interrupção do bebê para oferta da segunda mama, e que esta só será oferecida 

se a criança tiver evidentes sinais de fome. Esses autores consideraram então que a 

mudança de mama por mamada ou oferta de ambas as mamas, poderia gerar a 

ingestão de grande volume de leite inicial, com baixo valor calórico e alto valor 

imunológico deixando o leite posterior na primeira mama e a criança com diarreia e 

sinais de fome com choro intenso. E nas lactantes com fluxo excessivo de leite 

orientaram a adoção da oferta de somente uma mama por mamada e que na outra 

mamada fosse oferecida somente a outra mama, garantindo segundo eles a 

estabilização da produção de leite e este sendo um manejo e indicação aos bebês que 

apresentassem sinais de cólicas, apesar de não discutirem as consequências dessa 
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recomendação de acordo com a fisiologia da lactação, pois não propuseram uma 

mudança de técnica de amamentação, mas uma alternativa para os casos de cólica. 

Um estudo de coorte de Clifford et al. (2002), buscou identificar a causa da 

cólica em crianças até seis meses e possíveis associações com situações maternas ou 

formas de alimentação do bebê. Esta pesquisa realizada com 856 binômio mãe-

criança identificou que, 1 de cada 4 crianças, apresentavam comportamentos relativos 

à cólicas até 6 meses de idade e através de análise multivariada, não associou a 

amamentação como efeito protetor para o desenvolvimento da cólica. Mas fato 

relevante é que, esta verificou que não houve diferença na incidência de cólicas em 

crianças amamentadas e não amamentadas, que consumiam fórmulas lácteas, assim o 

tipo de alimento não interferiu na condição da existência de cólica no bebê. A única 

associação que pode ser relacionada com a cólica, pelos autores, foi a ansiedade 

materna. 

Outro estudo de Yalcin et al. (2010), a partir de estudo de caso controle com 

660 mães e lactentes, objetivou analisar os fatores de risco para ocorrência de cólica e 

desenvolvimento físico até os oito meses de idade. Identificaram que a cólica estava 

associada aos seguintes fatores: escolaridade materna, violência doméstica, tabagismo 

e consumo de queijo na gestação e durante a lactação. 

Outras queixas mais comuns relacionados com dificuldades da amamentação, 

além da cólica do lactente, como ingurgitamento, obstrução dos dutos e mastite, são 

de difícil diagnóstico, pois possuem similaridade em sintomas, porém a causa inicial 

prevalente e recorrente nessas situações é a parada da saída de leite ou obstrução de 

dutos das mamas, assim essa pode ser uma das complicações da adoção da técnica de 

oferta de uma mama por mamada e ser desencadeada pelo acúmulo de leite da mama 

não ofertada ao lactente (BETZOLD, 2007). 

A técnica de aleitamento materno praticada, oferta de uma ou duas mamas por 

mamada, influencia no tamanho das mamas após o período de amamentação e durante 

a lactação pode determinar a menor produção e reflexo de ejeção de leite, o que 

poderá afetar diretamente no sucesso e no tempo de duração da amamentação 

(WASHAW, 2010). 
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3.3 A formação do profissional de saúde e orientações quanto à técnica de 
amamentação 

Os profissionais de saúde que assistam mães e bebês, além de conhecer as vantagens 

da amamentação para ambos, devem fornecer orientações adequadas sobre o manejo do 

aleitamento materno e saber como lidar com os problemas que podem ocorrer durante a 

lactação para transmitir o apoio emocional e técnico à lactante (GIUGLIANI; LAMOUNIER, 

2004).  

É importante que o profissional de saúde, seja capaz de desenvolver a habilidade e 

distinguir se, as lactantes necessitam de orientações para encorajamento da prática da 

amamentação ou se necessitam de suporte para conseguir realizar a amamentação (WILSON-

CLAY; HOOVER, 2013). 

No caso das lactantes que precisam de suporte para realizar o ato da amamentação, 

estas devem receber orientações oportunas que devem acontecer além do período da 

maternidade, tendo acompanhamento permanente nos territórios e comunidade que estão 

inseridas (WILSON-CLAY; HOOVER, 2013). 

Em um estudo realizado em sete livros de pediatria americanos publicados entre 1999 

e 2002, comumente referenciados no Brasil, com objetivo de buscar informações sobre 

aleitamento materno, percebeu-se que as informações variavam, eram inconsistentes e 

divergentes nos livros pesquisados (GIUGLIANI; LAMONIER, 2004).  

Ogburn et al. (2011), pesquisaram as informações usualmente disponíveis em livros 

de obstetrícia/ginecologia e encontraram que alguns conteúdos são insuficientes, 

especialmente em relação ao tempo de aleitamento materno, orientações quanto a uma boa 

pega e técnica correta de aleitamento, alternativas e possibilidades para lactantes que tem que 

retornar ao trabalho. Alguns livros também contêm informações equivocadas com a indicação 

da interrupção do aleitamento materno se a lactante estiver com a mama dolorida ou 

apresentar trauma. 

O ensino formal em saúde, em sua maioria, é baseado em pedagogia de transmissão, 

pautado em conteúdo cristalizado e desconexo aos núcleos temáticos, carga horária 

abundante para determinados temas, poucas disciplinas optativas e com formato 

enciclopédico e o conhecimento pela doença e reabilitação (CARVALHO; CECCIM, 2013).  

Somado a isso, o tipo de formação em saúde adotado no Brasil, privilegiam a 

recepção e memorização de conteúdos em contrapartida ao desenvolvimento da criatividade, 
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maiores possibilidades de análise e crítica para posterior conduta ou orientação do futuro 

profissional (ARAÚJO; MIRANDA; BRASIL, 2007).  

A formação em saúde deveria desenvolver um profissional com reflexão crítica, 

autônomo, hábil a lidar com diferentes situações e que sempre estivesse disponível a buscar 

conhecimento necessário, considerando a visão humanista das pessoas a qual oferece 

atendimento (OLIVEIRA; BALARD; CUTOLO, 2013).  

Em nota publicada em 1978, Jelliffe e Jelliffe já apontavam a necessidade de priorizar 

na grade curricular dos cursos de medicina, enfermagem e nutrição e prática de obstetras e 

pediatras a relevância de temas sobre a importância do aleitamento materno.  

Em relação à graduação das escolas médicas, muitos estudos mostram a 

desinformação no conhecimento sobre amamentação pelos alunos e a pouca carga horária 

dedicada ao ensino deste tema, inclusive a falta de treinamento dos alunos em relação ao 

manejo do aleitamento materno (TERUYA; BUENO, 2008). 

O modelo escolar onde se prioriza a educação bancária, ainda é frequente em maior 

parte dos cursos de graduação, inclusive nos da área da saúde, onde ocorre a transmissão de 

informações, sendo este um olhar muito restrito dos conceitos de aprendizagem do adulto nas 

instituições, de acordo com a nova teoria educacional (BRASIL, 2009).  

Em relação ao profissional de saúde, espera-se que esteja disponível para compartilhar 

com a lactante as diversas situações que englobam a experiência de amamentar e que esteja 

apto a ajudá-la. As informações devem atingi-la de acordo com sua realidade e deve ser 

prática e de simples entendimento (LEITE; SILVA, 2002). 

Conforme Batista (2005), a triangulação central entre ensino, aprendizagem e 

assistência são, muitas vezes, deixada de lado no processo de ensino em saúde. Esta situação 

pode bloquear o processo de discussões e espaços de formações externas à sala de aula, 

pautados em cenários e atores reais como professores, alunos, pacientes e profissionais de 

saúde na comunidade. 

A partir do advento da tecnologia da informação e da comunicação, em versão 

ciberespacial através da internet, o processo de busca, oferta de informações e formas de 

ensino-aprendizagem, se tornou dinâmico, interativo e acessível. Os sistemas de informações 

da sociedade atual perpassam as barreiras formais de comunicação transformando o modelo 

de circulação de informações.  (SILVA; CASTRO, 2008, SOUZA, 2006). 

A tecnologia é uma ferramenta que propicia a maior flexibilidade e abertura no acesso 

e busca ao conhecimento e à informação, promove a formação de grupos virtuais em áreas de 

interesse comuns, rompendo com a distância aos referenciais teóricos, divulga com maior 
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agilidade dados e debates, garante maior adesão das pessoas em tempo, conforme sua rotina e 

cotidiano diário em relação às atividades com encontros presenciais (BRASIL, 2009, p. 54). 

Este modelo de tecnologia, ao assumir caráter de disseminação em massa, passa a 

fornecer informações de saúde aos profissionais da área, população em geral e pacientes, que 

muitas vezes podem ser informações incompletas, imprecisas de acordo com diretrizes 

clínicas e não fundamentadas em evidências (GARBIN; PEREIRA NETO; GUILAM, 2008). 

Ao realizar busca pelo site Google®, que hospeda e desenvolve uma série de serviços 

baseados na internet, com palavra-chave: “técnica de amamentação oferta de uma ou duas 

mamas por mamada“ é possível verificar aproximadamente 198.000 resultados (GOOGLE, 

2015). 

Em outro site de compartilhamento de vídeos públicos o youtube®, onde qualquer 

pessoa pode procurar ou compartilhar vídeos, ao realizar busca com palavra-chave: “técnica 

de amamentação oferta de uma ou duas mamas por mamada“ é possível verificar 

aproximadamente 9.940 resultados (YOUTUBE, 2015).  

Sendo, muito destes resultados, sem embasamento técnico científico e com opiniões e 

condutas isoladas, pode ocorrer a publicização de conceitos equivocados ou fragmentados 

sobre a técnica de amamentação com oferta de uma única mama por mamada. 

3.4 Como ocorre a disseminação das orientações de técnica de aleitamento materno 

Os profissionais das instituições de saúde deveriam estar preparados e habilitados 

para promover um espaço de “ensinagem” (espaço de ensino e aprendizagem), aproximando 

o paciente de informações técnicas coerentes à fisiologia e modelo biomédico, mas 

enxergando o indivíduo na perspectiva do todo, considerando sua história de vida, condições 

sociais e culturais (SILVEIRA; RIBEIRO, 2005). 

Gómez (2014) comenta que as pessoas sempre são capazes de aprender, porém nem 

sempre estão aptas para ensinar. O processo de aprendizagem é contínuo, permanente e 

dinâmico, podendo acontecer de diversas maneiras, como por exemplos, através da 

descoberta, por tentativas e erros, e pode ser fruto não exclusivamente de algum processo de 

ensinamento formal. O ensino acontece em diferentes locais, muito além da escola, família, 

contexto social e deve-se reconhecer que, atualmente, os meios de ensino com os diferentes 

meios de comunicação em massa, redes sociais e conteúdos de internet, são também formas 

de aprendizado.   

Um estudo de revisão realizado em bases eletrônicas de dados (Medline, lilacs e 

Cochrane Library) entre os anos de 1994 a 2006 sobre o conhecimento em amamentação de 
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profissionais de saúde que lidam com gestantes, mães e bebês mostrou que estes têm pouco 

conhecimento sobre o tema e poucas habilidades clínicas de aconselhamento para promover, 

proteger e apoiar o aleitamento materno (COSTA; TEODORO; ARAÚJO, 2009). 

Uma pesquisa com profissionais de enfermagem da Estratégia de Saúde da Família 

em Uberaba – Minas Gerais para caracterizar as práticas de aleitamento materno, a correlação 

entre o nível de conhecimento e a frequência da abordagem do tema em suas práticas de 

promoção e assistência à saúde. Percebeu-se que o tema aleitamento materno é bastante 

abordado com as mães, porém estas orientações, muitas vezes, não são assertivas quanto à 

fisiologia da amamentação e indicam que estes profissionais realizavam orientações 

independentemente do conhecimento técnico sobre o tema (FONSECA-MACHADO, 2012). 

Uma outra pesquisa realizada em cidades do interior de São Paulo revelou que ações 

relacionadas ao aleitamento materno por profissionais de saúde ainda são insuficientes e, em 

sua maior parte, são exposições de conteúdo teórico, recebidos durante a graduação ou 

residência, com a apresentação de informações técnicas as mulheres por estes atendidas 

(PANIGASSI, 2000). 

Gouvêa et al. (2010), para verificarem o conhecimento e habilidades de profissionais 

de saúde sobre aleitamento materno numa amostra de 1125 profissionais de saúde que 

participaram de cursos em aleitamento materno, entre eles: pediatras, médicos de outras 

especialidades, estudantes de medicina, profissionais de enfermagem e demais profissionais 

da área da saúde. O questionário possuía 50 questões assertivas com a seguinte distribuição: 

composição e fisiologia da lactação, comportamento do lactente em aleitamento materno, 

crenças e tabus, falsas contraindicações ao aleitamento materno, manejo e técnica de 

amamentação, vantagens da amamentação, legislação e incentivo a amamentação. Os 

resultados mostraram que as questões com maior percentual de acerto foram as crenças, com 

91,2%, seguida de composição e fisiologia da lactação com 88% de acertos, manejo e técnica 

80%, vantagens do AM 73%, contra indicações formais 76,65%, e o comportamento do 

lactente em AM apresentou o menor percentual de acerto com 63,5%. Concluíram que os 

profissionais de saúde que lidam com mãe e bebê na fase de lactação necessitam participar de 

programas de atualização e manejo do aleitamento materno e sugerem que o tema seja mais 

difundido em cursos de graduação e atualização para os profissionais de saúde, para que 

informações errôneas não sejam divulgadas, evitando assim a disseminação de conceitos 

equivocados, o que pode ser mais um dos fatores de confusão na comunicação e facilitar o 

desmame precoce com a introdução inoportuna de outros alimentos.  
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“Toda criança ao nascer 
Tem que ser amamentada 

Pra ela poder crescer 
Feliz, forte e imunizada 

Melhor que tomar remédio 
É ter peito e dar mamada 

 
Toda mãe que amamenta 

Adquire mais saúde 
O filho ela alimenta 

Pra Deus é uma virtude 
Dar continuidade a vida 

Com paz e magnitude 
 

É um ato de carinho 
De amor e de grandeza Mãe que amamenta o filhinho 

Seu leite é fortaleza 
Mata a fome, são anticorpos 

Leite materno é riqueza 
 

É alimento completo 
Até os seis meses de vida 
Com muito amor e afeto 

Toda mãe é assistida 
No ambiente de trabalho 

Ela é bem sucedida 
 

São inúmeras as doenças 
Que o aleitamento evita 

É preciso consciência 
Pois o bebê necessita 

De amor, paz e carinho 
No ambiente que habita 

 
Não precisa mamadeira 

Chupetas, mingau, nem suquinho 
Até o chá de cidreira 

Não ofereça ao seu filhinho 
Até os seis meses de vida 

Dê só peito e carinho 
 

Vamos todos incentivar 
As mães do nosso país 

Pras crianças amamentar 
Mãe e filho é mais feliz 

Filho forte, mãe saudável 
A medicina é quem diz” 

 
Alzira Carlos 
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4.1 Delineamento da pesquisa 

Frente aos questionamentos desta pesquisa, o percurso metodológico de base de 

estudo foi tipo corte transversal, descritivo com abordagem quantitativa. 

Os estudos de corte transversais caracterizam investigações de possíveis relações 

causais entre grupos ou populações de indivíduos e este indica que os indivíduos estão sendo 

estudados em um único ponto no tempo.  

A descrição, conforme Churchill (1987) tem por objetivo traçar as características de 

uma população, de um fenômeno ou de uma experiência. Esse tipo de pesquisa estabelece 

relações entre as variáveis do objeto pesquisado. 

4.2 Contexto da pesquisa 

Esta pesquisa foi desenvolvida na cidade de Mauá, pertencente à Região 

Metropolitana de São Paulo e componente da Região conhecida como Grande ABC, 

juntamente com mais seis municípios: Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano 

do Sul, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. A cidade foi emancipada em 22 de 

novembro de 1953 e compreende um território de 62 km2 sendo que, cerca de 10 km2, são 

destinados a áreas industriais. Em 2010, a população de Mauá, segundo Censo demográfico 

era de 417.064 habitantes e em 2014, a população estimada é de 448.776 habitantes (IBGE, 

2014).  

A rede de saúde (SUS) da cidade com gestão municipal é composta por: 

• 23 Unidades Básicas de Saúde (UBS); 

• 04 Unidades de Pronto Atendimento (UPA);  

• Centro de Especialidades Médicas (CEMMA); 

• Centro de Reabilitação (CER); 

• Centro de Referência da Saúde da Mulher Criança e Adolescente (CRSMCA); 

• Centro de Especialidades Odontológicas (CEO); 

• Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD); 

• Hospital Municipal de Clínicas Dr. Radamés Nardini; 

• Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU); 

• Centro de Atenção Psicossocial Adulto (CAPS);  

• Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD);  

• Centro de Atenção Psicossocial Infantil (CAPSi);  
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• República terapêutica; 

• Residência terapêutica; 

• Centro de Referência em DST/AIDS e Hepatites;  

• Vigilância à Saúde; 

• Setor de Transporte básico e avançado;  

• Assistência farmacêutica. 

 

O município de Mauá, desde 2013, vem organizando a linha de cuidado materno-

infantil, dada aos indicadores municipais de mortalidade materno-infantil. Nesta, constam 

ações para a melhoria do cuidado de mulheres no período do pré-natal, pós-natal e de 

crianças até dois anos de idade nos diferentes níveis de atenção da rede de saúde. Dentre as 

ações que compõem esta linha de cuidado constam a necessidade de implementar ações para 

o fortalecimento e promoção do aleitamento materno em âmbito municipal (Plano Municipal 

de Saúde 2012-2016). 

No momento de coleta de dados da pesquisa, as Unidades Básicas de Saúde do 

município estavam organizadas conforme os modelos: tradicional (6), Estratégia de Saúde da 

Família – ESF (12), mista - ESF + PACS (5) (CNES, 2014).  

O modelo tradicional de UBS é composto por atendimento ambulatorial de diferentes 

especialidades como: clínica médica, ginecologia, pediatria, enfermagem, odontologia, entre 

outros. Nesse modelo prioriza-se o atendimento de consultas agendadas, mas também 

acontecem alguns procedimentos, atendimentos em demandas espontâneas, questões agudas 

de pacientes como curativos, inalação, vacinação, ocorrendo em sua maior parte de forma 

individualizada e conforme a procura pelo serviço a partir da necessidade da própria pessoa.  

A Estratégia de Saúde da Família (ESF) é um modelo de organização para assistência, 

recuperação e promoção à saúde, de um número definido de famílias, localizadas em 

território delimitado próximo à Unidade Básica de Saúde.  Estas famílias são atendidas por 

equipe de saúde da família composta por: médico generalista, enfermeiro, técnicos de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde. Nesse modelo, são privilegiadas as ações 

levantadas a partir de indicadores de saúde de uma dada população considerando as 

condições sociais e culturais, com o objetivo de garantir a vinculação dos trabalhadores com 

a comunidade atendida (BRASIL, 2013). 
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No modelo misto são incorporados na mesma Unidade Básica de Saúde, atendimento 

ambulatorial de diversas especialidades, agentes de saúde e ao menos uma equipe estruturada 

conforme o modelo de ESF.  

Foram selecionados inicialmente para a participação desta pesquisa, os profissionais 

de saúde da maternidade do hospital e de duas Unidades Básicas de Saúde – uma com 

organização conforme ESF e outra conforme modelo misto.  

No decorrer da pesquisa e percebendo a importância de participação dos profissionais 

do centro de especialidades, que é outro ponto de atendimento de gestantes da rede de saúde, 

verificamos junto aos gestores e trabalhadores a possibilidade de inclusão dessas pessoas na 

pesquisa, o que foi aceito por ambos. 

4.3 Procedimentos éticos 

A pesquisa de campo foi iniciada após apresentação e aprovação deste projeto pela 

Secretária de Saúde de Mauá e após assinatura de termo de consentimento e anuência com a 

pesquisa (Apêndice 1). Após o projeto foi encaminhado à Plataforma Brasil e junto ao 

Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) e após 

sua aprovação sob os dados da relatoria do CEP de número 610.477 com data de 09/04/2014 

(Anexo 1), foi iniciada a coleta de dados. 

Todos os profissionais de saúde foram convidados a participarem desta pesquisa, 

sendo orientados que a mesma não ofereceria benefícios financeiros ou relacionados ao 

trabalho na rede de saúde. Após o esclarecimento sobre a pesquisa e seus objetivos, anuíram 

o termo de consentimento livre e esclarecido sendo que, uma via ficou com a pesquisadora e 

outra com o participante da pesquisa (Apêndice 2). 

4.4 População de estudo 

Foram incluídos na pesquisa os profissionais de saúde que atuavam nos locais 

pesquisados, conforme acessibilidade nos dias que a pesquisadora foi até o local de trabalho 

dessas pessoas. Assim, profissionais que estavam de férias, folga ou até mesmo não aceitaram 

participar da pesquisa não integraram a mesma.  

A pesquisa foi realizada inicialmente junto aos profissionais de saúde das UBS 

selecionadas para o estudo. A pesquisa foi iniciada com a aplicação do instrumento aos 

profissionais que fazem parte da UBS ESF e após na UBS Mista. Os profissionais foram 

abordados em momentos de reuniões técnicas, gerais ou de equipes.  
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A UBS ESF é composta por sete equipes de saúde e foram convidados a participar: 

médicos generalistas, enfermeiros, auxiliares de enfermagem e agentes comunitários de 

saúde. Os participantes da UBS ESF foram abordados em dois dias, um dia de reunião 

técnica e outro dia em reunião geral da equipe. 

A UBS Mista apresenta uma equipe de saúde da família, sendo que os profissionais de 

saúde foram convidados a participar bem como os outros funcionários da mesma como 

médico clínico geral, ginecologista, pediatra, enfermeiros, técnicos de enfermagem e 

farmácia e agentes comunitários de saúde. Os participantes da UBS mista foram abordados 

em um só dia, em momento de reunião geral. 

Após a etapa estar concluída nas UBS, foram abordados os profissionais de saúde do 

centro de especialidades, sendo que esta instituição é composta por equipe multiprofissional 

composta por: enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, dentista e nutricionista. Este 

grupo foi abordado em momento de intervalos durante a jornada de trabalho em um dia que 

contou com a presença da pesquisadora no local.  

Dando seguimento à pesquisa, os profissionais da maternidade e do centro obstétrico 

do hospital, foram abordados em intervalos durante a jornada de trabalho em dois dias para 

abranger os funcionários de dois plantões diurnos dos setores.  

Os profissionais de saúde integrantes deste estudo foram selecionados a partir de 

amostragem por conveniência e contou com a participação de oitenta e nove pessoas.  

A maior parte da amostra dos respondentes são profissionais de saúde que atuam na 

UBS ESF 44,95% (40 pessoas), seguidos da maternidade e Centro Obstétrico 26,96% (24 

pessoas), UBS Mista 21,35% (19 pessoas) e Centro de especialidades 6,74% (6 pessoas).  

A distribuição da população total por gênero mostrou que em um total de 89 

entrevistados apenas 3,37% (3 pessoas) foram homens e que 96,63% (86 pessoas) foram 

mulheres, conforme a tabela 1. 

Quanto à formação, conforme apresentado na tabela 1, temos 28,09% (25 pessoas) 

com nível superior e 71,91% (64 pessoas) sem formação de nível superior. Entre a população 

com nível superior temos 72% (18 pessoas) com especialização e 28% (7 pessoas) sem 

especialização. 

Em relação à categoria profissional a população total foi dividida nas seguintes 

categorias: 1,12% (1 pessoa) fonoaudióloga, 1,12% (1pessoa) nutricionista, 29,22% (26 

pessoas) auxiliar de enfermagem,  41,58%  (37  pessoas) agente  comunitário  de  saúde,  

13,48%  (12  pessoas) enfermeiro, 1,12% (1 pessoa) farmacêutica, 10,11% (9 pessoas) 

medicina, 2,25% (2 pessoas) auxiliar de farmácia, conforme a tabela 1. 
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Tabela 1: Eixos de análise conforme o perfil da amostra da dissertação de Mestrado 

“Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de amamentação: 

oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

  

Eixo de análise N % 
Gênero   Feminino 86 96,62 

Masculino 3 3,38 
Categoria Profissional   ACS 37 41,58 

Auxiliar de enfermagem 26 29,22 
Enfermeiro 12 13,48 

Médico 9 10,11 
Auxiliar de farmácia 2 2,25 

Farmacêutica 1 1,12 
Fonoaudióloga 1 1,12 

Nutricionista 1 1,12 
Possui graduação   Não 64 71,91 

Sim 25 28,09 
Possui especialização   Não 71 79,77 

Sim 18 20,23 
Total 89 100 

 

Entre os profissionais que possuem especialização (18 pessoas), 6 profissionais a 

concluíram  há mais de cinco anos e 12 profissionais há cinco anos ou menos. 

4.5 Instrumento de coleta de dados 

A cada profissional de saúde participante do estudo, foi entregue um instrumento 

(Apêncice 3) e foram esclarecidas pela pesquisadora as formas de preenchimento e outras 

dúvidas quanto ao instrumento e a pesquisa. Não foi estipulado tempo mínimo ou máximo 

para o preenchimento de todas as asserções.  

Para a coleta de dados, em relação aos eixos de análise da amostra, foi utilizado o 

questionário para caracterização da amostra que é definido por Gerhardt e Silveira (2008), 

como um instrumento de coleta de informações ou dados e é composto por uma série 

ordenada de perguntas que são respondidas por escrito pelo participante da pesquisa, sem a 

intervenção do pesquisador. 
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Segundo Severino (2007), o questionário é uma ferramenta que visa buscar as 

informações escritas dos sujeitos participantes, podendo conter perguntas fechadas ou 

abertas. 

Além do questionário, foi utilizada uma escala atitudinal do tipo Likert, construída a 

partir de três dimensões e composta por 21 assertivas e uma questão afirmativa optativa para 

a resposta com preenchimento não obrigatório, que foram elaborados pela própria 

pesquisadora. 

As dimensões compreendem aspectos ou fatores importantes para uma análise, de 

acordo com o objeto estudado (RITZ, 2000). Nessa pesquisa a técnica de amamentação com 

foco na oferta de uma ou duas mamas por mamada. 

As três dimensões foram: Recomendação quanto a técnica de amamentação (D1); 

Canal de comunicação para busca de conhecimento quanto à técnica de amamentação (D2); 

Opinião quanto à técnica de amamentação (D3). 

A escala atitudinal do tipo Likert foi construída por Rensis Likert em 1932 e é 

composta por um conjunto de assertivas em que os respondentes são solicitados para 

selecionar uma opinião, buscando levantar atitudes frente a uma determinada temática. A 

partir da análise das assertivas, é conferido um número a cada resposta, que reflete a direção 

da atitude do respondente em relação a cada afirmação (LIKERT, 1932, OLIVEIRA, 2001). 

A escala atitudinal do tipo likert é um escala com categorias de respostas e nesta 

pesquisa foram utilizadas cinco categorias: “concordo 100%”, “inclinado a concordar”, “não 

se aplica”, “discordo” e “discordo totalmente”. 

As assertivas do instrumento foram randomizadas e divididas entre as três dimensões 

que foram apresentadas na tabela 2. 
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Tabela 2: Dimensões de análise dos questionários de profissionais de saúde e com questões 

relativas da Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a 

recomendação da técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São 

Paulo, 2015. 

 

Dimensões de análise Assertivas 

D-1: Recomendação quanto a técnica de 

amamentação 
1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 21 

D-2: Canal de comunicação para busca de 

conhecimento quanto a técnica de amamentação 
2, 5, 8, 11, 14, 17, 20 

D-3: Opinião sobre a técnica de amamentação 3, 6, 9, 12, 15, 18 

 

Para cada uma das três dimensões, foram elaboradas aproximadamente sete assertivas.  

O instrumento foi previamente testado com três profissionais de saúde, não 

participantes da pesquisa, para adequações necessárias do mesmo. 

4.5.1 Dimensão 1 – Recomendação quanto a técnica de amamentação 

A primeira dimensão abordou quais são as tendências em relação às 

recomendações feitas por profissionais de saúde de parte da rede SUS-Mauá às 

lactantes. Buscou questionar quais as técnicas que estes recomendam para a 

amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada.  

Para Lawrence, Lawrence (2008), e Walshaw (2010), um dos principais 

fatores que interferem no sucesso da amamentação é a técnica utilizada pela lactante 

que, segundo esses autores e considerando a fisiologia da lactação, a melhor técnica a 

ser adotada é a oferta de ambas as mamas por mamada.  

Essa recomendação é sustentada, pois a sucção de ambas as mamas garante o 

ciclo completo de estimulação neuronal da lactante, mantendo os níveis adequados 

dos hormônios ocitocina e prolactina. Em acréscimo, quando o lactente esvazia ambas 

as mamas, não há a ação do FIL nas células das glândulas mamárias. Se a mama não 

for esvaziada, mesmo que parcialmente, o FIL através de mecanismos de controle 

local, atua como um fator de proteção contra o ingurgitamento da mama não 

esvaziada, impedindo na próxima mamada, a produção de leite nessa mama 

(GUILHERME; NASCIMENTO, 2013). 
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Nesta dimensão foram construídas asserções que abordassem as percepções 

dos profissionais de saúde quanto às técnicas de amamentação que em geral, 

recomendam para as mulheres que oferecem a assistência em saúde.  

4.5.2 Dimensão 2 – Canal de comunicação para busca do conhecimento quanto 
à técnica de amamentação 

A segunda dimensão foi estabelecida para conhecer quais fontes de 

informação nos canais de comunicação, sociedade, televisão, internet, livros, hábitos 

culturais ou educação são considerados por profissionais de saúde para buscar o 

conhecimento quanto à técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por 

mamada.  

A educação formal, enquanto uma atividade tradicional vem sendo desafiada 

constantemente, perante o extenso acesso a outras fontes de conhecimento e busca de 

informações técnicas por parte dos profissionais de saúde, mas não extingue seus 

processos e sua importância no processo de formação em saúde.  

Conforme Gómez (2014) p. 77: 

 

“é necessário reconhecer que a aprendizagem transcende o ensino (...) é 

preciso entender que somente um tipo de todas as aprendizagens possíveis, o que é 

estritamente uma aprendizagem formal, está sujeito à necessidade de ensino”. 

 

Dessa forma, ao optar por esta dimensão, foram elaboradas assertivas que 

contemplassem diferentes fontes ou canais de conhecimento, além do ensino formal, 

como televisão, internet, livros e revistas científicas como fontes de conhecimento 

científico em relação à técnica de amamentação.  

4.5.3 Dimensão 3 - Opinião quanto a técnica de amamentação 

A terceira dimensão tratou de questões quanto a percepções e opinião da oferta 

de uma única ou duas mamas por mamada dos profissionais de saúde. 

Esta dimensão foi elaborada uma vez que, é importante considerar que o ato 

de amamentar não pode ser considerado como limitante e escolha exclusiva da 

mulher, e que conforme a opinião do profissional de saúde que orienta essa lactante 

pode interferir na escolha e oferecer suporte necessário para apoiar a melhor maneira 

de garantir o processo da lactação. 
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Essa situação é corroborada por Souza, Mello e Ayres (2013), que afirmam 

que o aleitamento não pode ser verificado a partir de uma ótica limitada e limitante, 

onde toda a responsabilidade pelo ato fica somente na escolha da mulher. Existem 

lacunas no processo de cuidado e assistência às lactantes que influenciam situações de 

vulnerabilidade para o não aleitamento e a não aproximação dos profissionais de 

saúde com a temática ou opiniões equivocadas ou que não valorizem o processo de 

amamentar. Essas condições também podem ser fatores para não sucesso do AME no 

tempo esperado de seis meses de idade do lactente. 

Assim sendo, foram criadas algumas assertivas para a busca da percepção dos 

profissionais de saúde quanto as suas opiniões em relação às técnicas de 

amamentação, oferta de uma ou duas mamas por mamada. 

4.6 Análise de dados 

Os dados quantitativos obtidos do instrumento foram submetidos à análise estatística 

por profissional habilitado em estatística.  

Em relação às 21 asserções que compõem o instrumento, foi necessário definir 

algumas codificações, de forma que todas as questões variassem em uma escala Likert de 1 a 

5, onde 1 é a menor pontuação e 5 a maior pontuação. Essas codificações foram definidas da 

seguinte forma: 

 

 Asserções: 1, 3, 7, 14 e 17 

• Concordo 100%: 1 

• Inclinado a concordar: 2 

• Não se aplica: 3 

• Discordo: 4 

• Discordo totalmente: 5 

 

 Asserções: 2,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,18,19,20 e 21  

• Concordo 100%: 5 

• Inclinado a concordar: 4 

• Não se aplica: 3 

• Discordo: 2 

• Discordo totalmente: 1 
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O percurso metodológico de validação de conteúdo e estatística ocorreu com a 

validação da fraseologia, validação das asserções pela correlação linear (r) e validação quanto 

à confiabilidade pelo Spearman – Brown (R). 

4.6.1 Validação do Instrumento atitudinal 

A validação do instrumento atitudinal foi baseada em Bruno (1999), Ferreira 

(2004; 2012; 2013; 2014), e consta de validação de cada asserção e confiabilidade do 

instrumento. 

4.6.1.1 Análise da validação das asserções 

Esta análise buscou assegurar que houve dispersão mínima de respostas 

entre os respondentes em relação à escala atitudinal proposta, que existe 

consistência entre pontuação baixa na asserção e pontuação total baixa no 

instrumento e vice-versa. Esta análise foi feita utilizando o recurso estatístico do 

cálculo do coeficiente de correlação linear (r), uma vez que, como se pode 

observar na fórmula representada pela figura 1, (x) refere-se à resposta do 

respondente na asserção em análise e (y) refere-se à pontuação total do 

respondente no instrumento. 

 

 

 

 

 

Figura 1 - Cálculo do coeficiente de correlação linear (r) 

 

O valor de (r) foi calculado para todas as asserções na simulação da 

primeira administração, visando à sua depuração com a eliminação das asserções 

com correlação linear inferior a 0,20. Na sequência, o valor de (r) foi calculado 

novamente no que se denomina segunda administração, levando-se em 

consideração apenas as asserções validadas na primeira administração, 

envolvendo todos os instrumentos respondidos. Caso alguma asserção ainda 

apresentasse correlação linear inferior a 0,20, essa seria eliminada do cômputo 

final de pontos por respondente. Associa-se à escala atitudinal de concordância 

plena e discordância plena, com termos intermediários, inclinado a concordar ou 
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inclinado a discordar, uma escala numérica de intervalo constante que, neste caso, 

foi de 5, 4, 3, 2, 1 ou 1, 2, 3, 4, 5, dependendo do fato de a asserção ser favorável 

ou desfavorável, visando possibilitar a aplicação de estatística paramétrica, 

cálculo das médias e coeficientes de correlação linear (r). 

A Tabela 3 mostra os resultados da análise das asserções da primeira, e da 

segunda administração do instrumento. 

 

Tabela 3: Resultado das correlações das asserções para a primeira e a segunda 

administração do instrumento da Dissertação de Mestrado “Percepção de 

profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de amamentação: oferta 

de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 1ªAdministração 2ªAdministração 

Asserção Média Correlação1 Correlação2 
A1 2,49 0,61 0,59 
A2 3,64 0,18 - 
A3 2,27 0,50 0,50 
A4 4,89 -0,05 - 
A5 4,44 -0,19 - 
A6 2,75 0,56 0,57 
A7 1,90 0,45 0,49 
A8 4,44 0,15 - 
A9 3,39 0,73 0,77 

A10 4,21 0,68 0,69 
A11 3,58 0,37 0,33 
A12 3,89 0,66 0,65 
A13 3,70 0,80 0,83 
A14 2,24 -0,19 - 
A15 3,66 0,82 0,83 
A16 3,54 0,60 0,63 
A17 1,74 -0,06 - 
A18 3,57 0,83 0,87 
A19 4,53 0,08 - 
A20 3,83 0,27 0,31 
A21 4,67 -0,01 - 

 NºdeAsserçõesValidadas 13 

 

A tabela 4 mostra o resultado da dispersão das asserções validadas do 

instrumento de coleta de dados. 
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Tabela 4: Resultado da dispersão das asserções validadas do instrumento da 

Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a 

recomendação da técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por 

mamada”, São Paulo, 2015. 

 

Nº de asserções validadas 13 
Dispersão 0,85 

 

4.6.1.2 Primeira e segunda administrações 

O coeficiente de correlação linear calculado é uma medida resumo de 

como é a relação, de uma forma geral, entre a pontuação de cada um dos 

respondentes naquela asserção e sua pontuação total no instrumento. 

A tabela 5apresenta o resultado da média de cada asserção na primeira 

administração e sua média geral. Após essa administração, foram eliminadas oito 

asserções (A2, A4, A5, A8, A14, A17, A19, A21) e as restantes foram validadas 

para a próxima administração, onde tiveram suas médias recalculadas. Na segunda 

administração não foi perdida mais nenhuma asserção sendo que o restante das 

asserções foram validadas. 
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Tabela 5: Resultado das médias das asserções para a situação inicial, para as 

asserções não validadas e para as asserções validadas da Dissertação de Mestrado 

“Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de 

amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

Asserções 
Média Geral 

 

Asserções não 
validadas 

Média Geral  

Asserções 
validadas 

Média Geral 
Asserção Média 

 
Asserção Média 

 
Asserção Média 

A1 2,49 
 

A2 3,64 
 

A1 2,49 
A2 3,64 

 
A4 4,89 

 
A3 2,27 

A3 2,27 
 

A5 4,44 
 

A6 2,75 
A4 4,89 

 
A8 4,44 

 
A7 1,9 

A5 4,44 
 

A14 2,24 
 

A9 3,39 
A6 2,75 

 
A17 1,74 

 
A10 4,21 

A7 1,90 
 

A19 4,53 
 

A11 3,58 
A8 4,44 

 
A21 4,67 

 
A12 3,89 

A9 3,39 
 

Média 3,82 
 

A13 3,7 
A10 4,21 

    
A15 3,66 

A11 3,58 
    

A16 3,54 
A12 3,89 

    
A18 3,57 

A13 3,70 
    

A20 3,83 
A14 2,24 

    
Média 3,29 

A15 3,66 
      

A16 3,54 
      

A17 1,74 
      

A18 3,57 
      

A19 4,53 
      

A20 3,83 
      

A21 4,67 
      

Média 4,89 
       

Esta metodologia prevê como aceitável para critério de validação uma 

perda (não validação) de 30% a 40% das asserções, neste caso, de 6 a 8 asserções. 

Nesta pesquisa houve uma perda de 8 asserções o que configura um percentual de 

38,09%. Assim, das 21 asserções, 13 foram validadas. 

Um aspecto que interferiu para uma identificação mais precisa da 

percepção dos respondentes foi o uso de cinco opções de respostas com a 

inclusão da opção “não se aplica”. Esta situação pode dar um viés de até 25% da 

percepção entre os respondentes na medida em que por inúmeros fatores como 

medo de exposição, cansaço ou mesmo facilidade, o uso desta opção pode ser a 
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primeira escolha, alterando assim, a percepção mais acurada no sentido da 

concordância ou o oposto (FERREIRA 2004, 2012, 2013, CAIVANO; 

FERREIRA; DOMENE, 2014).  

Nesta pesquisa a opção “não se aplica” foi utilizada pelo fato de que 

algumas assertivas buscavam identificar na educação formal (curso técnico, 

graduação ou pós-graduação) se este grupo havia tido informações sobre a oferta 

de uma ou duas mamas por mamada, e considerando que a amostra foi composta 

por respondentes de diferentes níveis de escolaridade, inclusive nível médio, a 

opção “não se aplica” teve que ser incluída.  

4.6.1.3 Análise de confiabilidade do instrumento de percepção 

O coeficiente de correlação envolvendo o total de pontos por respondente 

entre a primeira e a segunda aplicação é conhecida como coeficiente de 

confiabilidade e o procedimento utilizado chama-se método do teste-reteste 

(SCHIMIDT, 1975). 

Nesta pesquisa, foi utilizado o método de split-half (divisão ao meio), 

conforme descrito por Ritz (2000), que implica aplicar o instrumento ao grupo 

uma só vez e computar, para cada respondente, a soma dos pontos das asserções 

ímpares e, separadamente, a soma dos pontos das asserções pares, simulando, 

portanto, duas aplicações do instrumento, procedendo, a seguir, ao cálculo do 

coeficiente de correlação linear entre os valores mencionados, envolvendo todas 

as pessoas da amostra. Na sequência, foi calculado o coeficiente de confiabilidade 

do instrumento por meio da fórmula de Spearman-Brown (SCHIMIDT, 1975), 

objetivando-se conhecer qual a porcentagem do tempo que a mesma amostra 

responderia da mesma forma ao instrumento, sendo o critério de aceitação um 

mínimo de 80%, equivalendo a R igual ou maior que 0,80. 

O coeficiente de confiabilidade final (R) foi calculado pela fórmula de 

Spearman-Brown, conforme apresentada na figura 2. 

 

 

 

 

Figura 2 - Fórmula de Spearman-Brown 
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O teste de confiabilidade foi de 0,92, conforme apresentado na Tabela 7, 

demonstrando que o instrumento de pesquisa foi bem concebido e contém 

densidade estatística. 

 

Tabela 6: Resultado da confiabilidade das asserções validadas da Dissertação de 

Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica 

de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 
Nº de asserções validadas  13 
Confiabilidade  0,92 

 

4.6.1.4 Interpretação da pontuação quantitativa da escala likert 

A análise do instrumento atitudinal na escala Likert, nesta pesquisa, 

conforme apresentado na tabela 8, está baseada em três intervalos de pontuação: 

de 1 a 2,49 pontos a percepção é negativa e mudanças de curto prazo devem ser 

tomadas; de 2,50 a 3,49 pontos, a percepção revela aspectos a serem melhorados 

exigindo medidas a médio prazo e de 3,50 a 5,00 pontos a percepção é positiva e 

pode ser potencializada. 

 

Tabela 7: Intervalos de pontuação da escala Likert da Dissertação de Mestrado 

“Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de 

amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

Pontuação Interpretação Ações Zona 

1 a 2,49 
Pontos percepção é negativa 

mudanças de curto 
prazo devem ser 

tomadas 
Crítica 

2,50 a 3,49 
pontos 

percepção apresenta aspectos 
a melhorados 

mudanças de médio 
prazo devem ser 

tomadas 
Alerta 

3,50 a 5,00 
pontos percepção é positiva Ações devem ser 

potencializadas Conforto 

Fonte: RITZ, 2000; FERREIRA, 2004. 
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A tabela 8 mostra as três dimensões e suas respectivas assertivas validadas, bem como 

a média de pontuação de cada dimensão. 

 

Tabela 8: Apresentação das dimensões com suas asserções validadas e suas 

médias finais da Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde 

quanto a recomendação da técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas 

por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

Dimensões Assertivas 
validadas Média 

D1: Recomendação quanto a 
técnica de amamentação 

1,7,10,13, 
16 

3,17 

D2: Canal de comunicação para 
busca de conhecimento quanto 
a técnica de amamentação 

11,20 3,71 

D3: Opinião sobre a técnica de 
amamentação 

3,6,9,12, 
15,18 

3,26 

 

Nesta pesquisa, a partir das dimensões e conforme apresentado no gráfico 1 é possível 

observar que somente a dimensão D-2 “Canal de comunicação para busca de conhecimento 

quanto a técnica de amamentação” ficou numa zona de conforto com maior média totalizando 

3,71 pontos. A seguir a dimensão D-3 “Opinião sobre a técnica de amamentação” teve 3,26 

pontos ficando juntamente com a dimensão D-1 “Recomendação quanto a técnica de 

amamentação” que teve 3,17 pontos numa zona de alerta, merecedoras de medidas de 

correção. 

 

 

 

 

 

 

73 
 



 
 

Gráfico 1: Perfil Geral Atitudinal por Dimensão da Dissertação de Mestrado “Percepção de 

profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de amamentação: oferta de uma ou 

duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A maior fragilidade encontrada nesta pesquisa foi em relação à D-1 que trata das 

recomendações quanto as técnica de amamentação, sendo que a média total da pontuação da 

amostra foi de 3,17 pontos.  

Wilson-Clay e Hoover (2013) afirmam que muitas informações quanto ao tema 

aleitamento materno oferecidas em serviços por profissionais de saúde são desencontradas e 

divergentes, bem como, pouco eficientes na opinião de algumas lactantes. Em acréscimo, 

conforme afirmam Costa, Teodoro e Araújo (2009),o conhecimento, habilidades e 

orientações pertinentes acerca do manejo em aleitamento materno em situações críticas por 

parte dos profissionais de saúde, em hospitais e na atenção básica, são insuficientes, o que 

pode interferir diretamente no ato de amamentar e levar ao desmame precoce, em situações 

onde não sejam realizadas intervenções e orientações propositivas, que consigam garantir 

suporte à lactante. 

Um estudo de Ekström et al. (2005), elaborou um instrumento para avaliação de 

atitudes em relação ao aleitamento materno de parteiras e equipe de enfermagem de 

maternidade e pós natal. Após aplicação e análise estatística encontrou quatro fatores de 

análise: o “regulador”, que teve relação com o manejo do aleitamento materno; o 

“facilitador”, que foi relacionado à capacidade de tornar mais simples o manejo do 

aleitamento à lactante; o “incapacitante”, que relacionou informações desnecessárias às 

demandas da lactante; e “antipatia pela amamentação”, que atendia a questões inerentes a 

pouco conhecimento e reações aversivas acerca de aleitamento materno. As parteiras tiveram 

pontuações elevadas de respostas em relação aos fatores: “facilitador” e “antipatia pela 

amamentação”, e estas tiveram pontuações inferiores a “regulador” quando comparadas à 

74 
 



 
 

equipe de enfermagem pós-natal. Foi encontrado que existem algumas fragilidades entre os 

profissionais de saúde estudados especialmente em relação aos que tem dificuldades com o 

manejo e que apresentam antipatia pela amamentação, sendo que estes muitas vezes 

desconhecem as técnicas de amamentação, evidenciando, bem como esta pesquisa, que as 

orientações e recomendações quanto à temática aleitamento materno, parece não ser um 

consenso entre os profissionais de saúde que atendem as lactantes. 

O apoio, suporte e orientações pertinentes quanto à fisiologia da amamentação e 

conforme as necessidades das lactantes pelos profissionais de saúde são condições efetivas 

para garantir maior tempo de aleitamento materno e evitar situações que possam interferir 

neste processo. As orientações oferecidas pelos profissionais de saúde no pré-natal da mulher 

e face-a-face, após o nascimento do lactente, parecem apresentar resultados mais satisfatórios 

para o sucesso da amamentação (SIKORSKI et al., 2002). 

Porém na prática, as recomendações quanto ao aleitamento materno são baseadas, em 

sua maioria, nos conteúdos oferecidos na graduação ou residência médica e são insuficientes 

para o desempenho do cuidado ideal as lactantes (CICONI; VENANCIO; ESCUDER, 2004).  

As ações de educação em saúde, envolvendo as recomendações adequadas quanto ao 

aleitamento materno, devem ser iniciadas desde o pré-natal e o apoio dos profissionais de 

saúde às lactantes deve ser constante em todo o período de amamentação, sempre que 

necessário. O ato de amamentar deve ser apresentado à mulher como a melhor forma de 

nutrição e como meio natural para manter e garantir a alimentação do lactente. 

A dimensão das recomendações quanto à técnica de amamentação nesta pesquisa foi a 

com menor pontuação o que talvez também revele a fragilidade em relação aos 

conhecimentos gerais do tema aleitamento materno pela amostra. As recomendações 

assertivas dos profissionais de saúde podem garantir o tempo recomendado para o 

aleitamento materno exclusivo, uma vez que é oferecido apoio e suporte necessário às 

lactantes.  

No Gráfico 2 estão apresentadas as médias das asserções validadas em cada 

dimensão. É possível verificar que as asserções 7, 3, 1, tiveram médias caracterizadas pela 

zona crítica e as asserções 6 e 9 tiveram médias caracterizadas pela zona de alerta. 
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Gráfico 2: Valores das médias das asserções validadas na segunda administração da  

Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da 

técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do gráfico 2, notou-se que a asserção com pontuação mais positiva foi a A-10 

que afirmava que “acredito que a melhor técnica de amamentação é a oferta de ambas as 

mamas por mamada. Ofertar a primeira mama até seu esvaziamento e transferi-lo para a 

segunda mama na mesma mamada, alternando sempre a mama a ser ofertada em primeiro 

lugar na próxima mamada”, mostrando a princípio que a população estudada apresenta uma 

concepção correta da técnica de amamentação. Por outro lado, essa mesma população na 

asserção A-07 que afirmava que “acredito que a melhor técnica para a amamentação do 

recém-nascido é a oferta de uma única mama por mamada, até o seu esvaziamento e na 

mamada seguinte, oferta da outra mama até seu esvaziamento”, teve pontuação menos 

positiva mostrando a percepção negativa sobre a técnica de amamentação citada. Essas 

asserções serão apresentadas com mais detalhes nos subcapítulos 1 e 3. 

Os dados seguintes estão apresentados conforme a dimensão a qual se referem. 

5.1 Dimensão 1 – Recomendação quanto a técnica de amamentação 

O gráfico 3 apresentou o perfil geral atitudinal conforme os eixos de análise da 

amostra dos respondentes em relação à dimensão 1. 
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Gráfico 3: Perfil Geral Atitudinal para a dimensão 1 “Recomendação quanto a técnica de 

amamentação” por gênero e categoria profissional sobre a Dissertação de Mestrado 

“Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de amamentação: 

oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No gráfico 3 é notável que ambos os gêneros ficaram na zona de alerta conforme a 

pontuação média dos respondentes. 

Com relação à categoria profissional, os profissionais de nível superior das áreas de 

farmácia, fonoaudiologia e nutrição tiveram pontuação média em zona crítica necessitando de 

intervenção e os demais profissionais na zona de alerta, com exceção do auxiliar de farmácia 

que teve média de 4 pontos e se encontra, portanto, na zona de conforto para essa dimensão. 

Nesta dimensão, os auxiliares de farmácia e agentes comunitários de saúde tiveram melhor 

desempenho nas respostas das assertivas. Isto sugere que esses profissionais, por ter tido 

menor exposição a atualizações em técnica de amamentação e aos novos modismos e 

recomendações questionadas neste estudo, mantém seu conhecimento empírico, que vem 

sendo transmitido pelas gerações de mulheres de forma rotineira na comunidade. 

Caldeira et al. (2007) avaliaram que, entre os profissionais de saúde da família, os que 

apresentaram melhores desempenhos em teste de conhecimento sobre aleitamento materno 

quanto à técnica de amamentação foram os enfermeiros, seguido de médicos e agentes 

comunitários de saúde. Segundo os autores, algumas orientações sobre aleitamento materno, 
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incluindo a técnica de amamentação, não são usualmente praticadas e recomendadas pela 

maior parte dos profissionais de saúde.   

Um estudo de Cruz et al. (2010), mostrou que mulheres atendidas em unidades 

básicas de saúde organizadas a partir da estratégia de saúde da família recebem mais 

orientações e informações  sobre aleitamento materno no pré-natal do que mulheres assistidas 

na gestação em  unidades básicas de saúde tradicionais. Alguns profissionais envolvidos na 

ESF parecem estar mais sensíveis ao tema, algo que ficou evidente nessa pesquisa, a partir 

das respostas mais assertivas dos profissionais de saúde estudados. 

Importante registrar que um dos equipamentos no qual foi realizado o estudo 

apresenta documento norteador com orientações sobre aleitamento materno. Os profissionais 

da Atenção Básica e os da maternidade do hospital não possuem material educativo 

elaborado que aborde exclusivamente o manejo do aleitamento materno, sendo utilizados 

como base de referência para a assistência os cadernos do Ministério da Saúde e protocolo de 

enfermagem.  As instituições de saúde devem garantir que as orientações ocorram de forma 

menos fragmentada, buscando um melhor gerenciamento e assistência enquanto sistema de 

saúde. 

No Gráfico 4 foram considerados os eixos de nível de escolaridade (superior e 

médio), tempo de formação e ter ou não especialização e relacionados com a dimensão 1. 

 

Gráfico 4: Perfil Geral Atitudinal para a dimensão 1 “Recomendação quanto a técnica  de 

amamentação” por formação, possuir especialização e tempo  de formado da especialização 

sobre a Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a 

recomendação da técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São 

Paulo, 2015. 
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Com relação ao nível de escolaridade verificou-se que os profissionais de saúde 

formados há cinco anos ou mais tem uma percepção mais assertiva quanto as recomendações 

das técnicas de amamentação e somente eles obtiveram médias na dimensão 1 que os 

colocaram em zona de conforto. No entanto, a média geral dos profissionais de nível 

superior, assim como os de nível médio estão numa zona de alerta, apontando para a 

necessidade de uma revisão das recomendações e conceitos que são divulgados por estes, 

sobre a técnica de amamentação. 

A formação em saúde deve acontecer a partir da articulação entre políticas de 

educação e saúde, uma vez que as estruturações dos equipamentos de saúde são dinâmicas. 

Nesse sentido, em 2001, foram aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação as Diretrizes 

Curriculares Nacionais que buscaram, a partir da grade curricular, promover a formação de 

profissionais que tenham perfis diferenciados, com maior inserção em espaços de saúde e que 

desenvolvam o trabalho em equipe pautado no contexto social local, onde o cuidado em 

saúde possibilite interações humanizadas entre profissional de saúde e população (BRASIL, 

2011). 

A OMS (2010), afirma que muitos sistemas de saúde operam de forma fragmentada e 

estes buscam incansavelmente mecanismos para integrar e gerenciar as necessidades de saúde 

da população atendida. Este documento da OMS traz demonstrações que quando os 

profissionais de saúde são formados a partir de experiência em equipe interprofissional com 

contato pelos diferentes equipamentos de um sistema de saúde durante o desenvolvimento da 

grade curricular, estes estão mais bem preparados para o trabalho na rede de saúde. Portanto, 

a articulação entre saúde e educação pautada na educação interprofissional produz uma força 

de trabalho hábil para prestar oferta e resposta de serviços de saúde, capaz de lidar com os 

enfrentamentos dos processos de saúde-doença cada vez mais complexos em nossa 

sociedade. 

A educação interprofissional no Brasil ainda acontece a partir de ações pontuais, 

revisões ou construções de bases curriculares de algumas poucas universidades, sendo pouco 

significativa. Segundo Peduzzi et al. (2013), algumas mudanças em relação à transformação 

do processo de formação de profissionais em saúde ainda acontecem somente pela atuação 

em campo multiprofissional, não alcançando o desenvolvimento até o presente da educação 

interprofissional e conforme apresentado pela amostra em relação à dimensão 1, a formação 

em saúde parece não ser a melhor garantia para melhores recomendações quanto à técnica de 

amamentação, e sim o maior tempo de formado, que pode garantir na prática maiores 
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experiência e vivência em campo, o que possibilita o maior desenvolvimento de 

conhecimento aos profissionais de saúde. 

O Gráfico 5 apresentou a dimensão D-1 “Recomendação quanto a técnica de 

amamentação” e suas respectivas asserções validadas. 

 

Gráfico 5: Valores das médias das asserções validadas pertencentes à Dimensão 1 

“Recomendação quanto a técnica de amamentação”, e seu perfil geral atitudinal, da 

Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da 

técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”. São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As asserções 07 e 01 foram as que tiveram menor média com pontuação de 1,9 e 2,49 

pontos respectivamente e a asserção 10 foi a com melhor média de pontuação com 4,21 

pontos. 

Um estudo qualitativo de Graffy e Taylor (2005), que acompanhou lactantes que 

receberam orientações de amamentação e acompanhamento de conselheiros de amamentação 

encontrou que muitas lactantes comentavam de forma positiva a experiência de amamentar, 

porém outras relataram que não receberam as informações, orientações e apoio que 

acreditavam ser necessários durante o período de amamentação. As principais expectativas 

dessas lactantes eram em relação à: informações sobre amamentação como o fazer, ajuda 

prática com o posicionamento do lactente, conselhos e sugestões eficazes, reconhecimento 

das suas experiências e seus sentimentos, oferecendo suporte e encorajamento para a prática 

da lactação por parte dos profissionais de saúde.  
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Na asserção A-7 afirmou-se que “Acredito que a melhor técnica para a amamentação 

do recém-nascido, é a oferta de uma única mama por mamada, até o seu esvaziamento e na 

mamada seguinte, oferta da outra mama até seu esvaziamento” com 1 ponto.  

 

Gráfico 6: Distribuição percentual da amostra respondente em relação à asserção 7 

pertencente à Dimensão 1 “Recomendação quanto a técnica de amamentação”, da 

Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da 

técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”. São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pontuação média da A-7 totalizou 1,9 pontos, está na zona crítica demonstrando 

que mudanças em curto prazo devem ser tomadas em relação ao conteúdo da assertiva. 

Sustentando o que a maior parte da amostra respondeu, uma enfermeira do hospital 

relatou na questão aberta que: “O recém-nascido que orientamos, ainda não consegue 

esvaziar as duas mamas numa mamada, por isso orientamos usar a mama numa mamada e 

depois a outra para que possa mamar o leite do início e fim”. Somada a essa resposta um 

agente comunitário de saúde da UBS ESF também afirmou: “O bebê tem que mamar uma 

única mama, pois assim ele vai sugar todas as fases do leite materno”. 

Por outro lado uma agente comunitária de saúde da UBS ESF comentou na questão 

optativa: “Isso não pode acontecer, pois temos duas mamas elas enchem da mesma forma, 

não tem sentido oferecer somente uma mama”. 

A oferta de uma mama por mamada, conforme indicado pela maior parte da amostra 

como sendo a melhor técnica de amamentação, se contrapõe aos conhecimentos da fisiologia 

da lactação. Após a apojadura o controle da produção de leite passa a ser autócrino, ou seja, 

depende diretamente da sucção do lactente e do esvaziamento completo das mamas. Caso o 
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lactente mame uma única mama e se recuse a sugar a outra, a mãe deve fazer a extração 

manual de parte do leite da mama não sugada, para assim garantir a extração do fator 

inibitório da lactação FIL, que é secretado com o leite, e tem como função impedir que a 

produção de leite continue na mama não esvaziada, como um mecanismo protetor contra o 

ingurgitamento mamário e suas consequências deletérias, que podem levar ao desmame 

precoce. Esse mecanismo em longo prazo poderá acarretar a diminuição nos receptores de 

prolactina na mama, com alterações nos níveis hormonais por interrupção do ciclo circadiano 

hormonal esperado quando praticada a amamentação com a técnica de oferta de ambas as 

mamas por mamada.  

Portanto, se a lactante for orientada de forma equivocada e adotar a prática de oferta 

de uma única mama por mamada, pode como consequência haver diminuição da produção de 

leite a curto e longo prazo, gerando o desmame precoce da criança e introdução inoportuna de 

outros alimentos (WILDE; PRENTICE; PEAKER, 1995, GUILHERME; NASCIMENTO, 

2013, GOUVÊA 2013). 

Na asserção A-1 sustentou-se que “Na gestação, a mulher deve ser orientada quanto à 

amamentação: oferecer uma única mama por mamada e deixar o bebê sugar por 30 - 40 

minutos até esvaziar bem o leite posterior”, onde 1 ponto representava concordância plena. 

 

Gráfico 7: Distribuição percentual da amostra respondente em relação à asserção 1 

pertencente à Dimensão 1 “Recomendação quanto a técnica de amamentação”, da 

Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da 

técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”. São Paulo, 2015. 
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Ilustrando essa situação de concordância dos profissionais de saúde, uma agente 

comunitária de saúde da UBS ESF relatou na resposta optativa que: “Eu acho, para que o 

bebê tenha a amamentação correta e para poder pegar todas as fases do leite materno, a mãe 

tem que deixar cerca de 40 minutos na mama”. Outra agente comunitária de saúde da UBS 

ESF também comentou na questão optativa: “Se o bebê mamar em uma só mama em cada 

mamada por um curto período e a mãe logo ofertar a outra mama ele vai estar só recebendo a 

água e não as proteínas necessárias para seu desenvolvimento”. 

O tempo de cada mamada é determinado pela resposta do lactente quanto à sucção e 

apetite, sendo que geralmente os lactentes extraem cerca de 80% do conteúdo de leite durante 

os primeiros quatro minutos em cada mama. O fluxo de ejeção de leite é muito rápido nos 

primeiros minutos e em cerca de 10 minutos a maior parte dos lactentes realizam a sucção 

nutritiva, com o consumo da maior parte do leite materno e um tempo superior a tal, pode ser 

sinal que o lactente esteja realizando a sucção não-nutritiva (HOWIE et al., 1981, 

WALSHAW, 2010). 

Uma pesquisa de Silvestre et al. (2009), com enfermeiros e médicos que atuavam na 

atenção básica ou hospital de uma cidade do estado de São Paulo verificou que parte dos 

profissionais de saúde acreditam e concordam com a duração e frequência das mamadas 

rígidos como formas de assegurar o aleitamento materno, o que também foi encontrado nessa 

pesquisa de acordo com esta asserção.  

Em acréscimo, nas mamadas prolongadas ou com limitação de tempo como citado na 

assertiva, Walshaw (2010) comenta que pode haver a redução da produção de leite materno 

pelo fato de adaptação dos receptores nervosos do complexo mamilo-areolar, alterando o 

feedback positivo de ocitocina no cérebro da lactante. Dessa forma, o lactente que permanece 

grande período na mama, pode desencadear um descontrole pulsátil da liberação da ocitocina, 

interrompendo seu ritmo de estimulação neuronal. A prolactina é liberada após o estímulo da 

ocitocina na hipófise e se a mesma encontra-se em níveis baixos, ou tem sua estimulação 

interrompida em nível neuronal, pode haver a insuficiência na produção de leite nas glândulas 

mamárias. 

A A-16 afirmava que “A oferta de uma só mama por mamada pode resultar em 

mamas de tamanhos diferentes, ficando maior a mais utilizada” com 5 pontos para 

concordância plena. 
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Gráfico 8: Distribuição percentual da amostra respondente em relação à asserção 16 

pertencente à Dimensão 1 “Recomendação quanto a técnica de amamentação”, da 

Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da 

técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”. São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma agente comunitária de saúde da UBS MISTA, indo ao encontro com a afirmativa 

e concordância de maior parte dos respondentes, afirmou que “dar somente uma única mama 

pode provocar alteração nas mamas, o certo é dar as duas mamas”. 

Porém, em desencontro com a assertiva, uma auxiliar de enfermagem do hospital 

comentou que “o correto é que o recém-nascido mame uma mama de cada vez, porque o 

primeiro conteúdo mamário é água, e o que vai saciar a fome do recém-nascido é o posterior 

por que é rico em gordura, o bebê que mama uma mama por vez ganha peso mais rápido e se 

sacia por completo, ajudando para que as mamas permaneçam na mesma dimensão, o leite 

não empedre e a mesma tem a produção de leite igual nas duas mamas”. 

De acordo com Pisacane e Continisio (2004), as mulheres têm preocupações quanto 

as mudanças que podem acontecer nas mamas após a lactação, sendo que a maior parte delas, 

independentemente de amamentarem ou não, percebem suas mamas diferentes após a 

gravidez. 

Segundo Fisher (1981), as lactantes e/ou os lactentes podem ter um lado preferido 

para mamar e segundo Stables, Hewitt (1995), as lactantes que seguram o bebê na primeira 

hora de vida com o lado esquerdo têm maiores tendências a iniciar precocemente a 

amamentação, pois podem ajustar-se na melhor posição, uma vez que a mão direita pode 

ajudar a posicionar o bebê de maneira mais confortável. Mas de qualquer forma, pode ser 

percebido na prática clínica que a oferta de somente uma mama por mamada pode resultar em 
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assimetria de tamanho entre as duas mamas. Cabe aos profissionais de saúde, bem como a 

maior parte dos pesquisados, terem essa percepção e orientarem que essas lactantes terão 

alterações no tamanho das mamas se ofertarem mais uma mama do que outra nas mamadas, 

podendo a mais utilizada ficar com tamanho maior comparada a menos utilizada. 

A partir dessa asserção, percebe-se que os profissionais de saúde entendem que a 

prática de oferta de uma única mama por mamada, ou utilização de somente uma na maior 

parte das mamadas, irá ocasionar a assimetria das mamas. 

A asserção A-13 afirmava que “A oferta de uma só mama por mamada pode interferir 

no tempo de aleitamento materno e gerar problemas nas mamas, como fissuras (rachaduras) e 

ingurgitamento mamário (leite empedrado)” e nesta assertiva, a maior parte dos respondentes 

optaram pela opção de concordo plenamente, que foi representado pela pontuação 5. 

  

Gráfico 9: Distribuição percentual da amostra respondente em relação à asserção 13 

pertencente à Dimensão 1 “Recomendação quanto a técnica de amamentação”, da 

Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da 

técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em consonância com essa asserção, uma auxiliar de farmácia da UBS MISTA 

comentou que: “Discordo, quando oferece apenas uma mama, pois assim a mãe pode ter 

fissuras e a mama não oferecida pode empedrar tendo um risco de mastite e é muito dolorido 

o tratamento. No aleitamento materno exclusivo têm que oferecer as duas mamas, até o bebê 

estar satisfeito”. 

Geralmente, lactantes com fissuras ou que apresentem outros contratempos e que 

precisam rever a técnica de amamentação adotada, são direcionadas e atendidas por 
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profissionais de nível superior, em sua maioria médicos e enfermeiros. Se a lactante com 

fissuras adotar a oferta de uma única mama por mamada, pode haver interrupção da produção 

de leite em uma mama, alteração de sabor, ingurgitamento e mastite na mama o que pode 

desencorajar a continuidade da amamentação, interrompendo o processo da lactação. 

Somado a isso, o acúmulo de leite materno é um dos principais fatores de risco para 

ocorrência da mastite infecciosa e não infecciosa em lactantes. O fato das mamas não serem 

esvaziadas, o desmame precoce, a produção exagerada de leite, o ato de pular mamadas, 

amamentação com horários programados ou pouco frequentes e pressão sobre as mamas 

como sutiã apertado, podem levar ao acúmulo de leite nas mamas (BETZOLD, 2007). 

Na A-10 afirmou-se que “Acredito que a melhor técnica de amamentação é a oferta de 

ambas as mamas por mamada. Ofertar a primeira mama até seu esvaziamento e transferi-lo 

para a segunda mama na mesma mamada, alternando sempre a mama a ser ofertada em 

primeiro lugar na próxima mamada” e a maior parte dos profissionais se mostraram 

favoráveis a concordar plenamente, representado pela pontuação 5. 

 

Gráfico 10: Distribuição percentual da amostra respondente em relação à asserção 10 

pertencente à Dimensão 1 “Recomendação quanto a técnica de amamentação”, da 

Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da 

técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pontuação média da A-10 totalizou 4,21 pontos, situando em zona de conforto e 

mostrando que é corretamente interpretada pelos respondentes. Essa asserção foi a melhor 

pontuada da dimensão 1 que tratava das recomendações quanto à técnica de amamentação. 

Corroborando com essa asserção, na questão optativa, uma agente comunitária de 

saúde da UBS ESF comentou que: “Minha opinião é que se dar uma única mama pode ter 
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problema no futuro, o certo é dar as duas mamas, por isso se deve primeiro ouvir e orientar o 

porquê e chegaremos a um acordo”. 

Em desacordo com a assertiva, uma enfermeira do hospital comentou que “acho 

importante que a mãe utilize uma única mama por mamada para que o bebê tome o leite rico 

em gorduras e acho importante para o ganho de peso. Porém acho importante a livre 

demanda, então se o bebê esvaziar a mama e ainda não estiver satisfeito deve ser oferecida a 

outra”. Dessa forma a condição de oferta da segunda mama na mesma mamada estaria 

condicionada somente ao apetite do lactente e em desacordo com o processo de fisiologia da 

lactação. 

O esvaziamento das mamas nas mamadas permite a ação completa dos principais 

hormônios envolvidos com a amamentação, a ocitocina e a prolactina. Um estudo de 

Walshaw et al. (2006), comparou o ganho de peso e tempo de aleitamento materno de 

lactentes de mães que receberam dois tipos de orientações e que praticaram duas técnicas. O 

primeiro grupo, ao longo da amamentação ofertou a primeira mama por período ilimitado de 

tempo, interrompendo a mamada somente quando o lactente deixasse a mama 

espontaneamente e ofereciam somente a segunda mama se o bebê apresentasse sinais de 

fome. O segundo grupo ofertou ambas as mamas por mamada, permanecendo 

aproximadamente até dez minutos em cada mama, com mamadas regulares a cada três horas 

aproximadamente durante o dia, com livre demanda inclusive durante a noite. Ambos os 

grupos da amostra foram equivalentes em relação ao peso ao nascer, idade gestacional e 

paridade. Os resultados demonstraram que as lactantes do segundo grupo, que foram 

orientadas a oferecer ambas as mamas por mamada para seus filhos, eram mais propensas a 

amamentarem exclusivamente até 12 semanas de vida e os bebês ganharam mais peso entre a 

sexta e até a oitava semana. O tempo de amamentação inferior a 10 minutos também 

apresentou correlação positiva com o ganho de peso dos lactentes: os bebês que permanecem 

tempo superior a este em uma mama pode desencadear menor ganho de peso. 

Segundo Silva (1998), é importante que a lactante que perceba suas mamas muito 

cheias antes de amamentar extraia um pouco de leite antes de ofertar ao lactente para 

amolecer o mamilo e facilitar a saída de leite das mamas. Após o fim da mamada a lactante 

deve perceber as mamas menos tensas e a mamada seguinte deve ser iniciada pela mama que 

o lactente mamou por último na mamada anterior. No caso de lactentes que recusam a 

segunda mama na mesma mamada, todas as lactantes devem ser orientadas a ordenhar parte 

do leite que está acumulado nesta mama para evitar a interrupção da produção de leite e o 

ingurgitamento mamário. 
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A manutenção da produção de leite materno também é baseada no esvaziamento das 

mamas assumindo a importância da oferta de ambas as mamas com livre demanda (KENT, 

2007, KHAN et al., 2013; GOUVÊA, 2013). 

Machado et al. (2012), comentam os profissionais de saúde fornecem orientações 

independentemente de seu nível de conhecimento sobre aleitamento materno e, muitas vezes, 

não contemplam o conhecimento técnico e fisiológico da lactação, o que pode impactar 

diretamente no apoio e suporte necessário para o sucesso da mesma. De qualquer forma, os 

profissionais que participaram dessa pesquisa tiveram respostas positivas quanto a essa 

assertiva, demonstrando o conhecimento que possuem quanto a oferta de ambas as mamas 

por mamada. 

Assim podemos afirmar em relação a dimensão D-1 - “Recomendação quanto a 

técnica de amamentação” que: 

• Não há entre os profissionais de saúde a defesa de uma única técnica de 

amamentação conforme as respostas às asserções A-7 e A-10; 

• O gênero bem como a categoria profissional não interferiram positivamente na 

percepção encontrada; ao contrário, mantiveram pontuações baixas exceto entre os auxiliares 

de farmácia e agentes comunitários de saúde; 

• Os eixos escolaridade e a presença de especialização não interferiram nas 

respostas das assertivas; 

• O tempo de formação foi fator que se destacou entre os respondentes, sendo 

que as pessoas com formação superior há 5 anos, tiveram a percepção mais positiva das 

asserções. 

 

5.2 Dimensão 2 – Canal de comunicação para busca de conhecimento quanto à técnica 
de amamentação 

O gráfico 11 apresentou o perfil geral atitudinal conforme os eixos de análise da 

amostra dos respondentes em relação à dimensão 2.  

 

 

 

 

 

88 
 



 
 

Gráfico 11: Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 2, “Canal de comunicação para busca de 

conhecimento quanto a técnica de amamentação” por gênero e categoria profissional sobre a 

Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da 

técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Gráfico 11 mostrou a análise da dimensão D-2 e é possível verificar que as 

melhores pontuações foram das categorias de auxiliares de farmácia e agentes comunitárias 

de saúde.  

Cabe ao profissional de saúde, independentemente de sua formação e conhecimento 

sobre as técnicas de amamentação considerar, segundo Teruya e Bueno (2013), a escuta e 

aprendizado com a lactante, criando empatia e evitando o julgamento, bem como o 

desenvolvimento da confiança e apoio, somado ao saber das ações assistenciais relacionadas 

à amamentação em cada situação. Nesta pesquisa, os profissionais de saúde que tiveram 

respostas mais assertivas foram os que apresentaram demanda de trabalho mais flexível e 

maior possibilidade de escuta das lactantes as quais oferecem a assistência. Talvez, este tenha 

sido um aspecto que influenciou em melhores pontuações nas assertivas dessa dimensão.  

O profissional de saúde deve dispensar o tempo adequado para as lactantes, deixando-

as de maneira confortável, observando a mamada do lactente, bem como ajudar na prática 

cada mulher para que a técnica de amamentação correta seja incorporada na rotina da lactante 

(SCHMIED, 2011). 

Algumas ferramentas disponíveis para melhor desenvolvimento e comunicação entre 

os profissionais de saúde para a interação entre os saberes específicos e vivenciados pela 

prática de cada, que de certa forma, tentam preencher lacunas do processo formativo 

fragmentado e que ainda não acontecem com formato interprofissional, são os espaços e 

processos de educação permanente em saúde. 
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A educação permanente é uma forma de transformar o cuidado em saúde, pois 

pressupõe entre os profissionais que compõem as equipes, um espaço para reflexões 

propositivas, críticas e tecnicamente contextualizadas, sendo que este processo de formação 

pode garantir alterações em atendimentos clínicos, onde conceitos como abordagem familiar, 

trabalho em grupo, consideração de determinantes sociais e culturais, assim como 

contextualização do território onde dada população assistida está inserida somada a todo o 

saber científico podem ser compartilhados entre as equipes de saúde (CASTRO; CAMPOS, 

2014).  

A portaria n. 198 de 13 de fevereiro de 2004 do Ministério da Saúde institui a Política 

Nacional de Educação Permanente para o SUS e, dessa forma, tenta garantir a articulação 

entre educação e trabalho, com estruturação a partir de problematização dos processos de 

trabalho das equipes de saúde (BRASIL, 2004). Pelo gráfico 11, podemos observar que é 

necessário o fortalecimento desses espaços de educação permanente em saúde para as 

equipes, bem como os canais para busca de conhecimento quanto as técnicas de 

amamentação, pois entre as categorias profissionais que compuseram esta pesquisa, houve 

diferenças na média de pontuações das asserções.  

O gráfico 12 apresentou o perfil geral da amostra de respondentes conforme a 

dimensão 2.  

 

Gráfico 12: Perfil Geral Atitudinal para a dimensão 2, “Canal de comunicação para busca de 

conhecimento quanto a técnica de amamentação” por formação, possuir especialização e 

tempo de formado da espacialização sobre a Dissertação de Mestrado “Percepção de 

profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de amamentação: oferta de uma ou 

duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 
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De acordo com esta dimensão, o tempo de formação dos respondentes não foi 

preponderante para melhores pontuações nas asserções. Segundo Azevedo et al. (2013), fica 

evidente a importância de que os profissionais de saúde tenham em sua base curricular de 

formação metodologias de ensino que privilegiem as análises e espaços coletivos para 

discussão de casos clínicos, com a construção conjunta de projetos terapêuticos e 

diagnósticos multiprofissionais Isto corrobora para que todos os membros das equipes de 

saúde possam discutir e interagir sobre os cuidados em saúde, evitando a criação de barreiras 

de oposições entre especialista-generalista, ou até mesmo entre os profissionais graduados ou 

não, especialistas ou não especialistas. 

O Gráfico 13 tratou da dimensão D-2 “Canal de comunicação para busca de 

conhecimento quanto a técnica de amamentação” e teve média de 3,71 pontos estando 

classificada numa zona de conforto.  

 

GRÁFICO 13: Valores das médias das asserções validadas pertencentes à Dimensão 2, 

“Canal de comunicação para busca de conhecimento quanto a técnica de amamentação”, e 

seu perfil geral atitudinal, da Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde 

quanto a recomendação da técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por 

mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

A dimensão D-2 teve pontuação média de 3,71 pontos, situando-se numa zona de 

conforto, apontando a relevância das informações obtidas por meio das mães e da internet 

como fontes de busca dos profissionais de saúde a respeito da amamentação. 

Em relação à importância da comunicação uma auxiliar de enfermagem do hospital 

afirmou que “A mãe deve ser orientada para o uso e a técnica de amamentação, pelo 

profissional de saúde e buscar conhecimento, para que a técnica também da mãe seja bem 

utilizada para menores danos às mamas. Evitando assim fissuras e rachaduras, etc. Por isso é 
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eficaz a técnica também de comunicação, para elaborar melhor a amamentação adotada pela 

mãe ao lactente”.  

Os profissionais de saúde da amostra consideram outros canais de comunicação, além 

do ensino formal em saúde, para buscar o conhecimento quanto às técnicas de amamentação. 

Segundo Gómez (2014), o ensino formal como atividade tradicional, não é estritamente a 

única fonte de aprendizagem. O mesmo autor relata que a mediação da comunicação na 

sociedade atual, não é mais caracterizada pela recepção anônima e massiva, sendo 

caracterizada por estar e ser mais ativa, onde a produção e emissão da comunicação das 

informações são cada vez mais dinâmicas, o que foi verificado pelos respondentes que 

consideram outros canais para busca de conhecimento quanto às técnicas de amamentação. 

Os diferentes canais de comunicação para busca de conhecimento devem ser 

considerados, pois conforme afirma Soares (2002), a apropriação da cultura através dos 

diferentes meios de informações disponíveis em nossa sociedade são formas para ações 

educativas razoáveis e que façam maior sentido com as atuais necessidades do ensino. Dessa 

maneira, os processos comunicacionais ocorrem com uma construção comum, onde os 

significados das situações fazem sentido ao coletivo social. 

Na asserção 11 afirmou-se que “Os conteúdos disponíveis na Internet, me ajudaram, 

pois contém informações válidas e confiáveis sobre como amamentar” sendo que a maior 

parte dos respondentes se mostrou inclinados a concordar, representado pela pontuação 4. 

 

Gráfico 14: Distribuição percentual da amostra respondente em relação à asserção 11 

pertencente à Dimensão 2“Canal de comunicação para busca de conhecimento quanto a 

técnica de amamentação”, da Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde 

quanto a recomendação da técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por 

mamada”, São Paulo, 2015. 
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A pontuação média da A-11 totalizou 3,58 pontos, caracterizando a assertiva sobre a 

percepção da amostra como positiva e em zona de conforto, apesar de 27% de discordância. 

A internet é uma forma de tecnologia de informação e comunicação bem como é um 

dispositivo potente de campo e ambiente educacional porque permite aprendizagem flexível 

baseada na autonomia e liberdade intelectual da pessoa que acessa o conteúdo disponível na 

rede (GASPAR; SOPELETE, 2013).  

Dessa forma, a maior parte da amostra demonstrou que acessa informações na internet 

e segundo Lefèvre e Lefèvre (2007), as mudanças que acontecem dados ao processo do 

aumento do consumo de informações da internet, são capazes de transformar situações 

culturais e garantir uma sociedade da informação, onde a rapidez de trocas é extremamente 

dinâmica e que pode alterar e postular novos hábitos e/ou diferentes padrões e necessidades 

de consumo para a população. O acesso aos conteúdos disponíveis na internet são formas de 

empoderamento das pessoas, uma vez que proporciona a aproximação com informações e 

conhecimento sobre saúde e é espaço de campo para trocas entre profissionais de saúde e 

pacientes.  

Silva e Gubert (2010) realizaram um levantamento em 103 sites científicos de 

profissionais de saúde e analisaram as informações sobre aleitamento materno e conteúdo 

disponíveis sobre aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida do lactente, não 

introdução de outros alimentos como água e chá durante o aleitamento materno exclusivo e 

não utilização de mamadeira e chupeta pelo lactente. A maior parte dessas informações 

mostrou serem corretas nos sites estudados, porém informações quanto à técnica de 

amamentação com a utilização de ambas as mamas por mamada não foram verificadas, 

conforme tratado nessa pesquisa. No entanto, se os profissionais de saúde buscarem os sites 

com conteúdo científico podem ter acesso a informações adequadas quanto ao aleitamento 

materno. 

Em dois vídeos disponíveis no youtube® podem ser assistidos casos onde as lactantes 

ofereceram somente uma única mama por mamada e apresentaram dificuldades quanto à 

amamentação por conta de orientação equivocada para a amamentação, sendo que a lactante 

foi orientada por algum profissional de saúde em momento do pré-natal ou puericultura. Após 

serem reorientadas para ofertar ambas as mamas por mamada no momento da amamentação, 

muitas dificuldades que eram enfrentadas por essas lactantes foram superadas. 

https://www.youtube.com/watch?v=EyMIOMxprAA, 

https://www.youtube.com/watch?v=_Gh05ybsDe0. 
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A asserção A-20 sustentou que “Acredito que posso aprender, através de escuta e 

prática das mães que amamentam, qual a melhor técnica de amamentação” sendo que a maior 

parte dos respondentes optaram pela opção inclinado a concordar, representado pela 

pontuação 4. 

 

Gráfico 15: Distribuição percentual da amostra respondente em relação à asserção 20 

pertencente à Dimensão 2 “Canal de comunicação para busca de conhecimento quanto a 

técnica de amamentação”, da Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde 

quanto a recomendação da técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por 

mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pontuação média da A-20 totalizou 3,83 pontos situando a amostra em relação à 

essa assertiva em zona de conforto, com percepção positiva sobre a importância da escuta às 

mães.  

Uma auxiliar de enfermagem da UBS ESF comentou que “Infelizmente não recebi 

treinamento sobre amamentação durante o meu curso de auxiliar de enfermagem e também 

ainda não possuo experiência sobre amamentação. Hoje, posso dizer que o meu 

conhecimento nessa área está baseado em acompanhamento do dia-a-dia, e no que escuto de 

mães que praticam a amamentação, porém, nenhuma técnica ou bom conhecimento científico 

e teórico, até porque não vejo muito sobre esse assunto na mídia ou revistas, etc. Acredito 

que seria muito bom se houvesse um bom investimento sobre o tema para melhor atender as 

pacientes e o melhor desenvolvimento profissional”.  

Essa situação de considerar o aprendizado através de relatos das lactantes é de suma 

importância a essas mulheres, pois o contato e apoio durante o aleitamento materno de 
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profissionais de saúde, bem como familiares, companheiro e amigos pode assegurar o sucesso 

da amamentação. Segundo Marques et al. (2010), é muito importante que todo profissional de 

saúde considere e tenha entendimento que a amamentação, além de ser um ato natural e 

biológico, também envolve aspectos socioculturais sendo, dessa forma, muito importante a 

escuta qualificada frente às queixas dessa lactante, que podem necessitar, desde a revisão e 

orientação da técnica correta de amamentação, elogios e outros incentivos, bem como apoio 

frente às dificuldades na rotina diária enfrentadas por essa mulher. 

Para Campos (2010, p.2343), deve-se “assegurar também ao paciente/usuário a 

condição de sujeitos com autonomia e poderes relativos, estimulando a construção de vínculo 

e corresponsabilidade terapêutica”. A partir das asserções positivas foi verificado que a maior 

parte dos profissionais de saúde da amostra mostrou-se sensível e disponível para considerar 

as situações vivenciadas pelas lactantes quanto as técnicas de amamentação, considerando de 

forma significativa as experiências da técnica de aleitamento materno das lactantes assistidas. 

Dentre as asserções não validadas, as asserções A-5 e A-8 respectivamente afirmaram 

que “Alguns cursos que realizei me ajudaram a ter informações quanto a melhor técnica de 

amamentação” e “Nos livros e revistas científicas, posso buscar informações sobre as 

técnicas de amamentação” ambas com 5 pontos para a concordância plena. 

Essas duas asserções tiveram boas pontuações sendo 4,44 pontos em ambas, 

apontando para o reconhecimento entre os profissionais de saúde de parte da rede SUS-Mauá 

sobre a qualificação por meio de cursos ou por meio de revistas científicas, envolvendo o 

tema amamentação e que estes podem potencializar na prática as informações ofertadas. 

Dessa forma, em relação  a  dimensão  D-2  “Canal  de  comunicação  para  busca  de 

conhecimento quanto a técnica de amamentação” podemos afirmar que: 

• O gênero feminino interferiu mais positivamente que o masculino; 

• Percebe-se que há o reconhecimento entre os profissionais pesquisados sobre a 

relevância da qualificação (por meio de cursos ou por meio de revistas científicas), sobre o 

tema amamentação,  no sentido de potencializar as informações ofertadas; 

• As categorias profissionais com percepção mais positiva foram 

respectivamente auxiliares de enfermagem, ACS e enfermeiros; 

• O eixo ter ou não especialização não foi preponderante na percepção 

encontrada; 

• Os profissionais de nível médio foram mais positivos que os de nível superior. 
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5.3 Dimensão 3 – Opinião quanto a técnica de amamentação 

O gráfico 16 apresentou o perfil geral atitudinal conforme os eixos de análise da 

amostra dos respondentes em relação à dimensão 3. 

 

GRÁFICO 16: Perfil Geral Atitudinal da Dimensão 3, “Opinião sobre a técnica de 

amamentação”, por gênero e categoria profissional sobre a Dissertação de Mestrado 

“Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de amamentação: 

oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quanto à categoria profissional somente os profissionais inseridos no grupo de 

auxiliares de farmácia responderam de forma mais positiva, permanecendo em zona de 

conforto e as demais categorias situaram-se na zona de alerta. 

Para Batista (2005), a formação dos profissionais de saúde deveria ser pautada em 

eixos que articulem o trabalho em equipe, a cognição, relações interpessoais, sociais, 

baseadas no contexto histórico-cultural. Enfatizam que o contexto biologicista e tecnicista 

pautado na patologia ou doença, não deve ser o único ou mais importante enfoque desse 

cuidado. É importante que o profissional de saúde consiga explanar o saber científico sobre o 

processo saúde-doença e considerar os determinantes sociais que estão diretamente 

envolvidos com a comunidade. Os profissionais de saúde devem ser capazes e aptos, em seu 
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processo de formação, a possuir um olhar ampliado sobre os sujeitos que estão sob os seus 

cuidados, considerando o contexto social, cultural, e que pudessem articular os conteúdos 

técnicos sobre saúde levando de forma traduzida este conhecimento aos sujeitos atendidos e 

assim, possibilitando que estes tenham apropriação para o seu autocuidado. 

Este tipo de formação de profissionais de saúde a educação interprofissional é uma 

das iniciativas que acontece quando duas ou mais profissões de saúde tem seu processo de 

formações interligadas onde aprendem sobre, como e com formas colaborativas de cuidado a 

fim de permitir de forma eficaz a melhora de indicadores de saúde. Esta prática colaborativa 

ocorre quando as políticas públicas em saúde, os gestores, bem como os profissionais de 

saúde de diferentes formações acadêmicas ou não, trabalham em consonância com pacientes, 

familiares, cuidadores e comunidades na qual os sujeitos estão inseridos (BARR et al., 2005). 

Esse tipo formativo possibilitaria talvez que os respondentes tivessem opiniões quanto 

às técnicas de amamentação mais assertivas, e que já tivessem vivenciado na prática em seu 

processo de formação, experiências com lactantes e que já tivessem formado a opinião que as 

lactantes melhores sucedidas ao longo da amamentação, a partir da fisiologia da lactação, são 

as que praticam a oferta de ambas as mamas por mamada. 

O gráfico 17 mostra o perfil geral dos respondentes da amostra frente à dimensão 3.  

 

GRÁFICO 17: Perfil Geral Atitudinal para a dimensão 3, “Opinião sobre a técnica de 

amamentação” por formação, possuir especialização e tempo de formado da especialização 

sobre a Dissertação de Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a 

recomendação da técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São 

Paulo, 2015. 
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Em relação à opinião quanto a técnica de amamentação os profissionais de saúde com 

formação superior à 5 anos ou mais tiveram respostas mais assertivas isso talvez, porque 

talvez essa porção da amostra possa ter garantido maiores vivência e assistência as lactantes 

obtendo de certo forma opiniões mais assertivas pois conforme afirmam Carvalho e Ceccim 

(2014), os estudantes da área da saúde não se sentem preparados para a atuação profissional 

ao fim dos cursos, os fatores de aprendizagem são em sua maior parte centrados nos 

professores, nos livros e em estágios supervisionados, com diferentes formatos: internatos, 

estágios curriculares, treinamento em serviço sob supervisão, estágios ou cenários de prática, 

porém estão extremamente distantes da experiência em produção e apropriação de situações 

rotineiras da prática, promoção e cuidado em saúde. 

E dessa forma, os profissionais com tempo de formação superior a 5 anos que 

participaram da amostra podem  ter tido maior tempo e experiência na assistência oferecida 

as lactantes o que pode ter influenciado em respostas mais assertivas pois de acordo com 

Marques et al. (2010), os profissionais de saúde também constroem o modelo de assistência à 

lactante conforme os significados, experiências, opiniões positivas e importância que 

atribuem à amamentação conforme sua vivência profissional, e que estas condições deveriam 

garantir em todas as etapas de assistência como pré-natal, pós-parto e puericultura 

orientações privilegiando o ato de amamentar, considerando as informações quanto a 

fisiologia da amamentação, benefícios do leite materno e técnicas de amamentação que 

promovam esta prática. 

Segundo propõe Novaes, Erbert e Jorge (2014), as ações voltadas que garantam a 

continuidade da amamentação devem contar com o apoio dos profissionais de saúde de todo a 

rede de saúde acessível à lactante, principalmente no momento de escolha de amamentar no 

pré-natal, início do ato na maternidade, bem como nos momentos de dificuldades tanto físicas 

bem como emocionais das lactantes. Dessa forma, é importante privilegiar espaços coletivos 

onde os profissionais de saúde com experiência superior há 5 anos possam trocar vivências e 

conhecimento quanto as técnicas de amamentação com os demais profissionais de saúde. 

O Gráfico 18 apresentou a dimensão D-3 “Opinião quanto a técnica de amamentação” 

conforme a percepção entre os profissionais de saúde da amostra.  
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Gráfico 18: Valores das médias das asserções validadas pertencentes à Dimensão 3, 

“Opinião sobre a técnica de amamentação”, e seu perfil geral atitudinal, da Dissertação de 

Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de 

amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A dimensão D-3 teve 3,26 pontos de média situando-se numa zona intermediária 

demandadora de qualificação. 

Em relação as assertivas da dimensão D-3, conforme apresentado no gráfico 17, a 

asserção 3 foi a que teve menor média com pontuação de 2,27 pontos e a asserção 12 foi a 

com melhor pontuação de 3,89 pontos. 

Para os profissionais de saúde, a escolha de amamentar ou não, é influenciada pela 

família, contexto social, orientações e experiências anteriores com aleitamento e, muitas 

vezes, já é decidida pela mulher antes mesmo do contato com o profissional de saúde 

(SOUZA; MELLO; AYRES, 2013).  

De qualquer forma, a opinião de profissionais de saúde e a relevância que o tema 

apresenta para eles, garantem o quanto esse assunto é abordado com as lactantes que são 

assistidas por estes e dessa maneira melhor pode ser o cuidado em saúde oferecido na prática 

às mulheres. De acordo com Hellings e Howe (2004), existe uma ausência de conhecimento e 

confiança em relação ao tema de aleitamento materno pelos profissionais de saúde que 

assistem as lactantes, mesmo que a maior parte desses tem opinião que o leite materno é o 

melhor alimento a ser oferecido ao lactente.  

A asserção A-3 afirmava que “Me sinto confortável e segura (o), orientando mães 

sobre a oferta de uma única mama por mamada” com 1 ponto para a concordância plena. 
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Gráfico 19: Distribuição percentual da amostra respondente em relação à asserção 3 

pertencente à Dimensão 3 “Opinião sobre a técnica de amamentação”, da Dissertação de 

Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de 

amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pontuação média da A-3 entre os respondentes totalizou 2,27 pontos, demonstrando 

que a percepção da amostra apresenta aspectos a serem melhorados e situando a assertiva em 

zona de alerta. 

Neste contexto, uma enfermeira do hospital relatou que “acredito que deve ser 

oferecido uma única mama por mamada até seu esvaziamento, respeitando a livre demanda”. 

Outra enfermeira comentou que “o recém-nascido que orientamos, ainda não consegue 

esvaziar as duas mamas numa mamada, por isso orientamos usar a mama numa mamada e 

depois a outra para que possa mamar o leite do início e fim”.  

Uma auxiliar de enfermagem na UBS MISTA afirmou que “o importante na minha 

opinião é que o bebê mame uma mama por vez. O bebê deve esvaziar a mama porque o leite 

do início como o leite do final é muito importante. O leite que vem primeiro é mais ralo e é 

rico em minerais, anticorpos, o leite depois é rico em gorduras e é o que vai engordar o 

bebê”. 

Para Brodribb (2011), as evidências relativas à anatomia e fisiologia da lactação não 

estão disponíveis em materiais científicos usualmente acessados por esse público. Somado a 

isso, os representantes de indústrias fabricantes de fórmulas infantis, muitas vezes são fontes 

de informações técnicas sobre alimentação das crianças para estes profissionais de saúde, 

enfatizando o conhecimento das fórmulas e outros produtos disponíveis que acabam 

exercendo uma concorrência direta com o estímulo adequado à amamentação.  
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A asserção 6 afirmava que “O bebê que mama uma única mama por vez não fica 

satisfeito e ainda vai apresentar sinais de fome”, sendo que a concordância plena foi 

representada pela pontuação 5 e a discordância plena foi apresentada com a pontuação 1. 

 

Gráfico 20: Distribuição percentual da amostra respondente em relação à asserção 6 

pertencente à Dimensão 3 “Opinião sobre a técnica de amamentação”, da Dissertação de 

Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de 

amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pontuação média da A-6 totalizou 2,75 pontos, posicionando a asserção em zona de 

alerta e demonstrando que ações em médio prazo devem ser tomadas em relação ao conteúdo 

da assertiva. 

Na questão optativa a enfermeira da especialidade afirmou que “Cada bebê é único e 

não dá pra usar a mesma estratégia com todos. Se mamou uma mama e demonstra estar 

satisfeito, tudo bem; se esvaziou esta mama na próxima mamada começa com a outra, se não 

esvaziou, oferecer a mesma mama e oferecer a outra. Se o bebê mamou em uma mama, 

esvaziou e ainda não está satisfeito, passar para a outra mama. Então em alguns casos, uma 

mama será o suficiente, em outros casos haverá a necessidade de oferecer ambas”. 

O lactente que sugar somente uma mama por mamada, geralmente irá apresentar 

alguns sinais de fome, e precisará ser ofertada a segunda mama na mesma mamada. A 

produção de leite também está associada ao apetite do bebê, pois a partir do momento que o 

leite é extraído das mamas, é desencadeada nova produção. O apetite do lactente pode variar 

ao longo do dia e das mamadas, sendo que, dessa forma, existem variações do consumo do 

conteúdo de leite materno, bem como da quantidade que é produzida pela glândula mamária 

(DALY et al., 1993).  
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É de suma importância considerar a percepção da mãe sobre a produção insuficiente 

de leite materno, pois muitas vezes, a lactante pode ter a interpretação equivocada dessa 

situação pelo choro persistente do lactente ou por sentir a mama macia e vazia, acreditando 

que o lactente mesmo após a mamada ainda permaneça com fome (BERGMANN et al., 

2014). O estudo de Monteiro et al. (2011) mostrou que o motivo mais frequente alegado pelas 

lactantes como indicador de saciedade dos lactantes é o bebê dormir após a mamada e o 

principal fato da não saciedade do lactente é o choro após a mamada.  

A asserção 9 afirmava que “Acredito que o bebê deva mamar nas duas mamas em 

todas as mamadas” sendo que a pontuação 5 representava a concordância plena. 

 

Gráfico 21: Distribuição percentual da amostra respondente em relação à asserção 9 

pertencente à Dimensão 3 “Opinião sobre a técnica de amamentação”, da Dissertação de 

Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de 

amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pontuação média da A-9 foi de 3,39 pontos, mantendo a asserção em zona de alerta, 

reafirmando que ações em médio prazo devem ser tomadas em relação ao conteúdo da 

assertiva. 

Na questão optativa uma agente comunitária da saúde da UBS MISTA afirmou que 

“Não concordo com a oferta de uma única mama, pois acho que o bebê deve mamar o quanto 

ele queira e a alternância entre as mamas ajuda o bebê para ter uma alimentação melhor. Eu 

mesma, quando amamentei, alternava e na mamada seguinte oferecia a que ele tinha mamado 

por último”, e uma auxiliar de enfermagem da mesma UBS também afirmou que “Não 

concordo com a oferta de uma só mama, porque é prejudicial tanto para a mãe quanto para o 

bebê”. 
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Um estudo realizado por Righard, Flodmark e Jakobsson (1993), comparando as 

reações de lactentes de um mês de idade que mamavam em uma ou duas mamas por mamada, 

considerou as variáveis em três dias de: agitação, choro, sono, frequência das mamadas, urina 

nas fraldas e fezes amolecidas. O estudo não conseguiu relacionar diferenças significativas 

quanto ao comportamento do lactente, satisfação e humor da lactante e sugere que a segunda 

mama seja oferecida ao lactente em todas as mamadas, caso este ainda apresente sinais de 

fome. 

Conforme este estudo pode-se verificar que lactentes que mamam em ambas as 

mamas nas mamadas não apresentaram maiores desconfortos que foram anteriormente 

caracterizados como ocorrentes em bebês que consumiam altas quantidades de leite materno 

e consequentemente mais carga exagerada de lactose. Os grupos apresentaram características 

semelhantes ao sono e choro. Assim, este estudo sugere que o bebê deva mamar até o 

esvaziamento completo da primeira mama e parte ou completamente o conteúdo da segunda 

mama.  

A asserção 18 trazia que “a mulher que oferecer as duas mamas em cada mamada, 

poderá ter menos problemas na amamentação do que a que ofertar somente uma mama por 

mamada”, sendo que a concordância plena foi representada pela pontuação de 5 pontos. 

 

Gráfico 22: Distribuição percentual da amostra respondente em relação à asserção 18 

pertencente à Dimensão 3 “Opinião sobre a técnica de amamentação”, da Dissertação de 

Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de 

amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pontuação média da A-18 totalizou 3,57 pontos, posicionando a asserção em zona 

de conforto. 
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Uma médica da UBS ESF, comentou que “Em minha experiência profissional o que 

tenho observado é que oferecer uma única mama sempre apresenta mudanças no tamanho das 

mamas das usuárias. Sempre oriento a mudança das mamas, oferecendo sempre as duas 

mamas. Se permitirem que o bebê não aceite a segunda mama, ele acostuma com a textura do 

mamilo e o lado que se sente mais confortável, prejudicando a outra mama. As mães com 

esse problema nem sempre se atentam para as mudanças. Só procuram o médico quando 

notam o tamanho da mama rejeitada.”. 

Um estudo conduzido por Baslaim, Al-amoudi e Ahoour (2011), com mulheres que 

amamentaram entre 1998 a 2010 fez um recorte com dois grupos, um de mulheres que 

utilizaram somente uma mama para amamentar seus filhos (n=54) e outro de mulheres que 

ofereceram mais uma mama do que a outra na maior parte das vezes (n=21). A mama mais 

utilizada foi a direita, sendo que os motivos alegados pelas mulheres para prática de oferta de 

somente uma mama variaram principalmente em: retração do mamilo, facilidade de posição, 

pouco leite, história precedente de abscesso, pouca drenagem, preferência do lactente, cor e 

odor do leite estranhos (na mama não utilizada e algumas reportaram que o leite era mais 

salgado), vomito após sugar uma mama, história pregressa de mastectomia e por fim mastite. 

A maior parte da amostra de respondentes tem opinião favorável à oferta de duas mamas por 

mamada para evitar problemas na amamentação. 

A asserção 15 afirma que “A quantidade de leite produzido aumenta se a mulher 

oferecer as duas mamas todas as vezes que amamentar”, sendo que a concordância plena foi 

representada pela pontuação 5.  

 

Gráfico 23: Distribuição percentual da amostra respondente em relação à asserção 15 

pertencente à Dimensão 3 “Opinião sobre a técnica de amamentação”, da Dissertação de 

Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de 

amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 
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A pontuação média da A-15 foi de 3,66 pontos, caracterizando a assertiva em zona de 

conforto. 

Em relação à assertiva, uma agente comunitária de saúde da UBS MISTA, comentou 

que “Eu acredito que se oferecer uma única mama por mamada é melhor; o bebê suga a 

maior quantidade de nutrientes e, quando esvaziar, e o bebê não estiver satisfeito oferecer a 

outra mama, para não ficar cheia e dolorida e com tamanhos diferentes. As duas mamas é 

importante oferecer nas mamadas”. 

De acordo com Jones e Spencer (2007), o esvaziamento completo de ambas as mamas 

é essencial para permanência da produção constante de leite materno e, dessa maneira, as 

lactantes que oferecem ambas as mamas por mamada podem ter a quantidade necessária para 

a demanda do lactente. A oferta de ambas as mamas e o consequente esvaziamento das 

mesmas são até mais importantes para a produção do leite do que a frequência e intervalo 

entre as mamadas. Conforme as respostas dos participantes, reconheceu-se a opinião positiva 

dos profissionais de saúde frente à oferta de ambas as mamas como garantia do aumento e 

manutenção da produção de leite materno. 

A asserção 12 trazia que “se a mãe amamentar o bebê em uma única mama por vez 

pode resultar em mamas de tamanhos diferentes”. Sendo que a concordância plena é 

representada pela pontuação 5 pontos. 

 

Gráfico 24: Distribuição percentual da amostra respondente em relação à asserção 12 

pertencente à Dimensão 3 “Opinião sobre a técnica de amamentação”, da Dissertação de 

Mestrado “Percepção de profissionais de saúde quanto a recomendação da técnica de 

amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada”, São Paulo, 2015. 
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A pontuação média da A-12 entre a amostra totalizou 3,89 pontos, situação que 

posiciona a assertiva em zona de conforto. 

Em desacordo com a fisiologia da amamentação que recomenda a oferta de ambas as 

mamas por mamada para evitar que as mamas tenham dimensões diferentes, uma auxiliar de 

enfermagem da UBS ESF afirmou que “É importante ofertar uma única mama por cada 

mamada até seu esvaziamento e, na mama seguinte, a oferta da outra mama até o seu 

esvaziamento, alternando sempre a mama a ser ofertada em primeiro lugar na próxima 

mamada. Evitando assim que as mamas apresentem dimensões e volumes diferentes, fissuras 

e ingurgitamento mamário (leite empedrado). Deve sempre orientar as mães quanto a 

amamentação e as complicações da amamentação incorreta”. 

Castro et al. (2009), comentam que a oferta de somente uma mama por mamada pode 

promover o estiramento do tecido epitelial da mesma e fazer com que esta tenha um tamanho 

aumentado em relação a mama menos utilizada, ocasionando alteração estética  significativa 

na mama.  

Assim em relação a dimensão D-3 “Opinião sobre a técnica de amamentação” 

podemos afirmar que: 

• Existe uma falta de uniformidade entre os profissionais de saúde quanto a 

opinião da técnica de amamentação que deve ser recomendada; 

• A maior parte dos profissionais de saúde reconhece que se a mulher oferecer 

somente uma mama por mamada pode ter uma assimetria estética das mamas; 

• A opinião dos respondentes quanto à oferta de ambas as mamas para o 

aumento da produção de leite ao longo do período de amamentação foram positivas entre a 

maior parte dos participantes. 
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6. CONCLUSÃO E CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As orientações ofertadas quanto à técnica de amamentação pelos profissionais de 

saúde às lactantes não são padronizadas, podendo gerar fragilidades e lacunas no processo de 

assistência às mulheres.  

Dessa forma, encontramos uma falta de uniformidade de identificação entre os 

profissionais de saúde para a escolha de qual a técnica de amamentação reconhecem como 

ideal acerca da fisiologia da amamentação.  

Assim sendo, o conhecimento com embasamento da anatomia e fisiologia da 

amamentação é de suma relevância para que os profissionais de saúde reconheçam a 

importância da recomendação às lactantes da oferta de ambas as mamas por mamada. 

Nas três dimensões estudadas com o instrumento atitudinal tipo Likert, chamou-nos a 

atenção que as situações de conforto quanto às asserções respondidas, foram encontradas 

entre aqueles profissionais de formação técnica ou de ensino médio, onde o conceito clássico 

e ideal acerca da oferta de ambas as mamas por mamada esteve presente na maior parte das 

respostas. Ocorreu ao contrário dos profissionais com graduação de nível superior ou 

especialização mais recente, o que sugere, como uma das possibilidades, que a disseminação 

desse conceito equivocado vem ocorrendo há menos tempo, o que foi confirmado pela 

ambivalência das respostas ao analisarmos as três dimensões, onde caracterizamos situações 

de alerta e crítica. 

Observamos nesse estudo que alguns profissionais de saúde aceitam e reproduzem 

conceitos transmitidos de forma equivocada e, dessa maneira, adotam uma postura acrítica 

quanto ao conhecimento da técnica de oferta de ambas as mamas por mamada, ora 

respondendo a assertiva de forma positiva, ora respondendo o mesmo conceito de forma 

negativa. Isto nos leva a entender que houve uma distorção no processo de apropriação da 

informação da técnica de amamentação. 

Nesse estudo, não foi possível identificar a origem das informações que levaram os 

profissionais de saúde a recomendar a oferta de uma ou duas mamas por mamada, pois as 

respostas obtidas foram divergentes sendo que, em algumas asserções, afirmavam a 

importância da oferta de ambas as mamas e, em outras asserções, a de uma única mama, 

demonstrando insegurança em relação a técnica ideal com embasamento na fisiologia da 

lactação. 

Uma informação quando reproduzida de forma inadequada, pode ser interpretada de 

forma inapropriada e disseminada desconsiderando as bases fisiológicas e o conhecimento 

anterior fundamentado para a oferta de ambas as mamas por mamada, como a prática ideal.  
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Essa pesquisa nos despertou o interesse em entender o que faz com que uma 

orientação interpretada de forma equivocada, consiga propagar a informação da oferta de 

uma única mama, em detrimento de um conhecimento clássico e embasado na fisiologia da 

lactação. 

Acreditamos que esse estudo pode e deve ter uma continuidade, tanto aprofundando 

outros aspectos sobre a formação dos profissionais de saúde acerca da amamentação como 

ampliando a compreensão dessa prática a partir das lactantes. 
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8.1 Apêndice 1 - Termo de consentimento da pesquisa 
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8.2 Apêndice 2 - Termo de consentimento livre e esclarecido 

 
Universidade Federal de São Paulo 

Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde - CEDESS 

Mestrado Profissional Ensino em Ciências da Saúde 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Título da pesquisa: Educomunicação da técnica de amamentação: oferta de uma ou duas 

mamas por mamada de profissionais de saúde e lactantes da rede SUS-Mauá. 

Meu nome é Ingrid Erbert sou nutricionista e estou desenvolvendo a pesquisa intitulada: 

Educomunicação da técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada de 

profissionais de saúde e lactantes na rede SUS-Mauá. 

Tenho por objetivo principal investigar a difusão da informação que tem levado 

profissionais de saúde a orientar e lactantes a praticar a oferta de uma mama ou duas mamas por 

mamada.  

A coleta de dados será realizada por meio de entrevista, a partir de questionário elaborado 

pela pesquisadora. Este questionário levará o tempo entre 10 a 15 minutos para ser preenchido.  

Em caso de alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, você poderá entrar 

em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP): 

CEP da UNIFESP (Coordenador José Osmar Medina Pestana): 

Rua Botucatu, 572 -1º andar - Conj. 14– São Paulo, tel (11) 5571-1062, (11) 5539-7162, 

email: cepunifesp@epm.br      Horário de funcionamento: 9 às 13h. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso ao profissional responsável pela pesquisa 

para esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é Ingrid Erbert que poderá 

ser contatada pelo telefone (11) 99984-9448 e por email: iierbert@gmail.com. 

Os nomes dos participantes e as informações fornecidas serão confidenciais, e utilizadas em 

minha dissertação de mestrado, e, eventualmente, na publicação em livros, periódicos ou 

divulgação em eventos científicos. 
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Sua participação poderá contribuir para a compreensão da educomunicação de profissionais 

de saúde e lactantes da rede SUS-Mauá quanto à técnica de amamentação. 

Você poderá ter a liberdade de retirada do consentimento de participação em qualquer etapa 

desta pesquisa, deixando de participar do estudo, sem prejuízos ao trabalho ou atendimento. 

Desde já, agradeço sua colaboração e contribuição para a aquisição de novos conhecimentos 

em relação ao tema proposto.  

A partir da exposição desse termo está declarado que você foi esclarecido (a) sobre a 

pesquisa: Educomunicação da técnica de amamentação: oferta de uma ou duas mamas por mamada 

de profissionais de saúde e lactantes na rede SUS-Mauá. 

 

Mestranda:  

____________________________________________________________ 

Assinatura:  

____________________________________________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

____________________________________________________________ 

 

Data: _____/______/________ 
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8.3 Apêndice 3 – Instrumento com Escala atitudinal do tipo Likert 

Roteiro de Questionário aplicado aos profissionais da maternidade do Hospital Municipal 

Nardini, Centro de Incentivo e Apoio à Amamentação e das Unidades Básicas de Saúde Jardim 

Feital e Jardim Mauá 

 

Caro trabalhador, 

 

Gostaria de agradecê-la (o) por aceitar participar da Pesquisa Educomunicação de 

profissionais de saúde e lactantes da rede SUS-Mauá quanto à técnica de amamentação: oferta de 

uma ou duas mamas por mamada. 

Segue abaixo um instrumento de percepção que nos indicará sua opinião sobre as 

informações e alguns questionamentos sobre sua formação e prática profissional.  

Não existe resposta certa e errada. O importante é conhecer a sua opinião. Sua resposta é de 

grande valor para que possa concluir a pesquisa. 

TODAS as questões devem ser respondidas para que este instrumento seja validado 

estatisticamente e escolha SOMENTE UMA OPÇÃO para cada resposta. 

Lembro que este questionário é anônimo. Conto com a sua colaboração. 

Ingrid Erbert 

Mestranda do Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde  

Universidade Federal De São Paulo - Campus Vila Clementino 

 

Questionário para profissionais de saúde 

Local de atuação:__________________________________________________ 

Gênero: (    ) Masculino     (    ) Feminino 

Idade:__________________________________________________________ 

Cargo:_________________________________________________________ 

Tempo de atuação no cargo: ___________________Idade: ______________ 

Formação:______________________________________________________ 

Graduação (se possuir):____________________________________________ 

Instituição em que se graduou: _____________________________________ 

Ano de conclusão da graduação: ____________________________________ 

Possui especialização ou residência? ( )Não ( )Sim 

Qual?__________________________________________________________ 

Ano de conclusão da especialização ou residência:______________________ 
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Instrumento de percepção do tipo Likert 

 

1. Na gestação, a mulher deve ser orientada quanto à amamentação: oferecer uma única mama por 

mamada e deixar o bebê sugar por 30 - 40 minutos até esvaziar bem o leite posterior. 

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

2. Acredito que pude ter boa formação quanto a técnica de amamentação em minha graduação ou 

ensino técnico.  

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

Obs: No caso dos agentes comunitários de saúde (ACS) todas as respostas deveriam ser não se 

aplica, pois não tiveram a formação de nível técnico ou graduação em maior parte dos casos e o 

critério de seleção é somente ensino médio completo. 

 

3.  Me sinto confortável e segura (o), orientando mães sobre a oferta de uma única mama por 

mamada.  

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

4.  É importante que algum profissional de saúde da maternidade, acompanhe o recém-nascido 

mamando e, oriente a mãe qual a melhor forma de amamentar. 

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

5. Alguns cursos que realizei me ajudaram a ter informações quanto a melhor técnica de 

amamentação.  

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

6. O bebê que mama uma única mama por vez, não fica satisfeito e ainda vai apresentar sinais de 

fome.  

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

7.  Acredito que a melhor técnica para a amamentação do recém-nascido, é a oferta de uma única 

mama por mamada, até o seu esvaziamento e na mamada seguinte, oferta da outra mama até seu 

esvaziamento.  

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

8.  Nos livros e revistas científicas, posso buscar informações sobre as técnicas de amamentação. 

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 
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9.  Acredito que o bebê deva mamar nas duas mamas em todas as mamadas.  

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

10.  Acredito que a melhor técnica de amamentação é a oferta de ambas as mamas por mamada. 

Ofertar a primeira mama até seu esvaziamento e transferi-lo para a segunda mama na mesma 

mamada, alternando sempre a mama a ser ofertada em primeiro lugar na próxima mamada.  

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

11.  Os conteúdos disponíveis na Internet me ajudaram, pois contém informações válidas e 

confiáveis sobre como amamentar.  

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

12.  Se a mãe amamentar o bebê em uma única mama por vez, pode resultar em mamas de 

tamanhos diferentes. 

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

13. A oferta de uma só mama por mamada pode interferir no tempo de aleitamento materno e gerar 

problemas nas mamas, como fissuras (rachaduras) e ingurgitamento mamário (leite empedrado). 

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

14. Em mídias como televisão e internet, quando especialistas ou profissionais de saúde falam sobre 

as técnicas de amamentação, creio que posso orientar as mães da mesma forma.  

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

15.  A quantidade de leite produzido aumenta se a mulher oferecer as duas mamas todas as vezes 

que amamentar. 

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

16.  A oferta de uma só mama por mamada pode resultar em mamas de tamanhos diferentes, 

ficando maior a mais utilizada.  

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

17. Por meio de minha experiência pessoal, acredito que posso orientar quanto a melhor técnica de 

amamentação as mães que atendo.  

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

18.  A mulher que oferecer as duas mamas em cada mamada poderá ter menos problemas na 

amamentação do que a que ofertar somente uma mama por mamada.  
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(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

19.  É importante que o profissional de saúde observe o bebê mamando e faça exame das mamas 

para correção precoce de possíveis problemas. 

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

20. Acredito que posso aprender, através de escuta e prática das mães que amamentam, qual a 

melhor técnica de amamentação. 

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

21. A fissura mamária (rachadura) é um indicativo de pega incorreta, devendo o profissional rever a 

pega e técnica de amamentação adotada. 

(  )concordo 100%  (  )inclinado a concordar (  )não se aplica (  )discordo (  )discordo totalmente 

 

Utilize o espaço abaixo para dar sua opinião sobre a oferta de somente uma única mama por 

mamada ao bebê que está sendo amamentado. 
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