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“Começa no nascimento. Nosso primeiro ato após o nascimento é sugar o leite de 
nossa mãe. É um ato de afeto, de compaixão. Sem isso não conseguimos sobreviver. É 

um fato… Assim é a vida. É a realidade.” 
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RESUMO 

 

A nível mundial, as taxas da amamentação ficam ainda muito aquém do 

aconselhado pela OMS. A adesão e prevalência desta prática são influenciadas por 

diversos factores de ordem biológica, psicológica, social e cultural. Assim sendo, é de 

fulcral importância que o enfermeiro compreenda a influência destes factores como 

determinantes na decisão da mãe amamentar, bem como na forma como esta vivencia a 

amamentação, para que possa delinear a melhor estratégia de intervenção adequando-a 

às necessidades concretas de cada pessoa em particular, com o intuito de promover uma 

decisão esclarecida e fundamentada e uma vivência da amamentação com maior 

sucesso. Neste estudo pretendemos conhecer a realidade de uma localidade muito 

particular da ilha onde residimos e exercemos a nossa actividade profissional: Rabo de 

Peixe. Com os objectivos de analisar as vivências durante a amamentação e 

compreender o significado atríbuido à experiência da amamentação das mães desta vila 

 Foi realizado um estudo qualitativo, descritivo e exploratório junto de uma 

amostra de 10 participantes. Os dados foram colhidos através de uma entrevista 

semiestruturada e tratados pela análise de conteúdo, e dentro desta pela análise 

temática, tendo os temas então surgido a posteriori. 

Assim sendo e após a análise de dados surgiram os seguintes temas: Vantagens 

da amamentação, Factores facilitadores, Factores de desmame precoce, Dificuldades 

sentidas, Quando uma nova gravidez ocorre em paralelo com a amamentação, O pai e a 

amamentação, A família e a amamentação, O grupo de pares e a amamentação, 

Sentimentos Vivenciados e Os profissionais de saúde e a amamentação. 

Os resultados mostraram que o fortalecimento da relação da díade e os benefícios 

para o bebé são as vantagens da amamentação mais valorizadas pelas mães, a 

experiência anterior e a informação de diversas fontes foram alguns dos factores 

facilitadores mais enaltecidos. No que concerne aos factores de desmame precoce 

evidenciaram-se o regresso à actividade laboral, o sentimento de hipogaláctea e a 

percepção de leite materno pouco nutritivo. Foram referidas dificuldades como as 

fissuras, o ingurgitamento, a colocação do bebé à mama e o horário flexível da 

amamentação. Verificamos situações em que as mães engravidaram novamente durante 

a amamentação, optando por continuar ou interromper a mesma. No que concerne ao 

papel do pai nesta experiência, todos os pais se adaptaram invariavelmente à vontade da 
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esposa, quer na adesão quer na suspensão ao aleitamento, todas as mães referiram 

como muito importante o apoio do companheiro no sucesso da amamentação. 

Relativamente ao papel da família, verificou-se a importância que as mães atribuem à 

sua própria mãe no apoio à amamentação. O grupo de pares foi também evidenciado 

neste estudo, e referida a influência positiva ou negativa das amigas/colegas na 

experiência de amamentação.  

Os sentimentos associados por estas mães à amamentação são diversos e por 

vezes antagónicos e incluem: sacrifício, ansiedade e vergonha, mas também processo 

natural e prazer. 

Finalmente, e no que diz respeito ao papel dos profissionais de saúde as opiniões 

divergiram: há mães que consideraram que estes tiveram um papel activo e fundamental 

na promoção do aleitamento materno, e outras há que consideraram o papel destes 

técnicos pouco activo ou mesmo ausente.   

Este estudo decorreu no período de tempo compreendido entre Março de 2008 e 

Julho de 2010, sendo que a colheita de dados se efectuou entre Novembro de 2008 e 

Abril de 2009. 
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ABSTRACT 

 

Globally, rates of breastfeeding are still far below the recommended by WHO. 

Adhesion and prevalence of this practice are influenced by several factors: biological, 

psychological, social and cultural. It is therefore of crucial importance that nurses 

understand the influence of these factors as determinants in the mother's decision to 

breastfeed, as well in her experience in breastfeeding, so they can design the best 

intervention strategy suiting the concrete needs of each particular person with the intent to 

promote an informed and reasoned decision and an more successful breastfeeding 

experience. In this study we want to know the reality of a very particular location of the 

island where we reside and carry out our work: Rabo de Peixe. In order to analyze the 

experiences on breastfeeding and understand the meaning attributed to the experience of 

breastfeeding mothers in this village was conducted a qualitative study, descriptive and 

exploratory, among a sample of 10 participants. Data was collected through a semi-

structured interview, and processed by content analysis, within this, the thematic analysis, 

with the themes then emerged after the event. Thus, after data analysis emerged the 

following topics: Advantages of breastfeeding, Facilitating factors, Factors for early 

weaning, Difficulties encountered, When a new pregnancy occurs in parallel with 

breastfeeding, Father and breastfeeding, Family and breastfeeding, The peer group and 

breastfeeding, Feelings Experienced and Health professionals and breastfeeding. 

The results showed that the strengthening of the dyad relationship and the benefits to the 

baby are the most valued benefits of breastfeeding by mothers, prior experience and 

information from various sources were among the factors most celebrated facilitators. 

Regarding the factors of early weaning showed up the return to work activity, sentiment 

and perception of insufficient lactation milk rather nutritious. Difficulties were reported as 

cracks, engorgement, putting the baby to the breast and flexible hours of breastfeeding. 

We observed situations where the mothers became pregnant again during breastfeeding, 

choosing to continue or discontinue it. Regarding the role of the father in this experiment, 

all parents have adapted invariably to the wishes of their wives, both in support as in the 

suspension of breastfeeding, all mothers reported as very important the support of partner 

in the success of breastfeeding. Concerning the role of family, there was the importance 

that mothers attach to their own mother in breastfeeding support. The peer group was 
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also evidenced in this study, the positive or negative influence of friends / colleagues in 

the experience of breast feeding. The feelings associated with breastfeeding for these 

mothers are diverse and sometimes antagonistic and include: sacrifice, anxiety and 

shame, but also natural process and pleasure. 

Finally, with regard to the role of health professionals were diverging views: there 

are mothers who felt they had an active and crucial role in the promotion of breastfeeding 

and there are others that have considered the role of these professionals as slack or even 

absent. 

This study took place in the time period between March 2008 and July 2010, and 

the data collection took place between November 2008 and April 2009. 
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INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo tema do aleitamento materno tem suscitado o desenvolvimento 

de diversos estudos na área, o que faz com que se aumentem também os conhecimentos 

relativos ao assunto. Hoje em dia, no meio científico fala-se não só de vantagens para o 

bebé como também para a mãe, família, e meio ambiente. Segundo Pereira (2003) as 

investigações têm demonstrado que as crianças que são amamentadas são mais 

saudáveis, têm um padrão de crescimento e desenvolvimento superiores e um risco 

diminuído para determinadas patologias. 

É nesta perspectiva que para a Organização Mundial de Saúde o apoio ao 

aleitamento materno constitui uma recomendação mundial de saúde pública e uma das 

estratégias mais importantes para o aumento da sobrevivência de lactentes e crianças. 

A OMS e a UNICEF citadas por Pereira (2003), preconizam que 97% das 

mulheres são fisiologicamente capazes de amamentar e que todas as crianças devem 

ser alimentadas exclusivamente com leite materno até aos 6 meses de vida.   

O aleitamento materno é um fenómeno multidisciplinar e pluri abrangente. É uma 

responsabilidade de todos nós, pais, família, sociedade, entidades empregadoras, 

profissionais de saúde e órgãos governamentais. O aleitamento é um processo biológico, 

cultural e psicossocial, que nesta perspectiva abrangente, pela quantidade de benefícios 

que proporciona, deve continuar cada vez mais a ser promovido e apoiado por todos. 

A amamentação não é uma prática nova, a mulher sempre amamentou ao longo 

da história da humanidade. A prová-lo está a sobrevivência da nossa espécie. O que tem 

variado por múltiplas razões são as taxas de incidência e prevalência desta prática.  

Nas últimas décadas, o aleitamento materno tem sido motivo de interesse para 

muitos investigadores em várias áreas científicas, conduzindo ao aumento de 

conhecimentos relativamente às características, composição e vantagens do leite 

humano e da amamentação. O tipo de abordagem sobre esta temática tem vindo a 

modificar-se, deixando a ênfase de estar centralizada apenas nas vantagens para a 

criança, passando a valorizar-se também, as vantagens para a saúde da mãe, para a 

família, sociedade e meio ambiente.   

É neste sentido que achamos importante desenvolver estudos nesta área, em 

comunidades especificas e com aplicabilidade prática, no sentido de conhecer e analisar 

experiências reais e concretas e contribuindo para a prática dos cuidados. 

A evidência empírica tem demonstrado que as mães de Rabo de Peixe aderem 

muito pouco à prática do aleitamento materno, parece não haver uma cultura da 
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amamentação nesta localidade, ou esta parece estar a perder-se no tempo. Apesar da 

taxa de adesão ao nascimento ser alta, tal como acontece no resto do país, o que é facto 

é que a prevalência da amamentação é muito baixa após a alta hospitalar da díade. 

Estes factos, associados à constatação de que não existem estudos nesta comunidade 

relativos à amamentação, despoletou em nós o interesse e a motivação para o 

desenvolvimento do presente estudo. 

Rabo de Peixe é uma vila piscatória, do Concelho da Ribeira Grande, na ilha de 

São Miguel, de onde é natural e onde reside a autora da presente investigação. É uma 

vila conhecida pelo baixo nível sócio – económico e de escolaridade dos seus habitantes. 

De facto, e segundo os últimos censos (2001) dos 7407 residentes, 5335 possuem como 

escolaridade o ensino básico.1 Embora este estudo não pretenda estabelecer uma 

relação entre estas variáveis e a incidência/ prevalência do aleitamento materno, 

quisemos conhecer um pouco mais da realidade desta população no que concerne às 

suas vivências no aleitamento materno.  

Assim, tivemos como objectivos Analisar as vivências das mães de Rabo de Peixe 

durante a amamentação e Compreender o significado atribuído à experiência de 

amamentação. Para tal formulamos a nossa pergunta de investigação: O que vivencia a 

mãe de Rabo de Peixe durante a amamentação dos seus  filhos/filhas? 

Para dar resposta aos objectivos foi desenvolvido um estudo qualitativo, descritivo 

e exploratório, com características fenomenológicas, já que estudamos as vivências tal 

como são relatadas pelas próprias participantes. 

Para colher os dados utilizámos uma entrevista semi-estruturada a mães que 

tivessem amamentado os seus filhos, independente do tempo em que o fizeram e de se 

encontrarem no momento da entrevista a amamentar ou não. As mães foram 

seleccionadas através dos seus filhos inscritos nas consultas de saúde infantil do posto 

de saúde de Rabo de Peixe. A colheita de dados decorreu entre os meses de Novembro 

de 2008 e Abril de 2009. 

Formalmente o conteúdo da presente dissertação organiza-se em quatro partes 

distintas, que passamos a descrever: Numa primeira parte é apresentado um 

Enquadramento Teórico, baseado na pesquisa bibliográfica utilizada para contextualizar 

este estudo. 

                                                           

1
 Www.jf-rabodepeixe.pt 
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Numa segunda parte descrevemos o percurso metodológico utilizado para a 

presente pesquisa, naquilo que concerne ao tipo de estudo, método de colheita de dados, 

análise e tratamento de dados, bem como procedimentos éticos. 

A Apresentação e análise dos dados constituem a terceira parte, na qual 

apresentamos os diversos temas obtidos a partir da análise das entrevistas, bem como 

respectivas categorias e subcategorias. 

Finalmente e procurando dar significado à informação obtida, procedemos numa 

ultima fase à Discussão dos dados, a partir da análise efectuada no capítulo anterior e 

complementada pela bibliografia existente. 
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I PARTE-ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

______________________________________________ 
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Neste capítulo apresentamos alguns contributos teóricos da diversa bibliografia 

consultada, e que em nosso entender promovem uma melhor compreensão do fenómeno 

em causa. Não sendo pretensão deste estudo dissertar sobre as vantagens da 

amamentação, sobejamente conhecidas, aceites e valorizadas pelos profissionais de 

saúde, este não é um tema incluído neste capítulo, sendo que o nosso interesse se 

prendeu mais a compreender os factores que podem estar associados ao sucesso e ao 

declínio do aleitamento materno, não deixando contudo de apresentar uma pequena 

contextualização histórica, cultural e legal. 

 

1-PERSPECTIVA HISTÓRICA, CULTURAL E LEGAL 
 

A prática do aleitamento materno sempre esteve presente ao longo da história da 

humanidade. Como refere Carvalho “ (…) a lactação é um processo extraordinariamente 

antigo (…)” (in Pereira, 2003:46). Contudo e segundo Gusman (2005) também os 

conflitos associados ao acto de amamentar parecem existir há séculos, e talvez, há 

milénios. Diferentes tipos de biberões eram já conhecidos a Grécia e na Itália, no ano 

4000 a.c., e no ano de 888 a.c., já havia sinais de uso de biberões em desenhos feitos 

nas ruínas de Ninevah, no Egipto 

Como refere Pereira (2003), existem documentos ilustrativos do ano 3000 antes 

de Cristo que ilustram como a criança era cuidadosamente amamentada, visto o acto 

como uma dádiva de Deus. Na bíblia podem também ser encontradas diversas 

referências de mães amamentando os seus filhos. 

É a mesma autora quem refere que no século II, os filósofos romanos já 

exaltavam as vantagens do leite materno, não só na componente biológica, como 

também na relacional e psico – afectiva. No início da República Romana, as mulheres da 

nobreza orgulhavam-se de amamentar os seus próprios filhos. 

Segundo Pereira (2003), no século XVIII, na França e em Inglaterra, as mulheres 

de boa condição social não amamentavam os seus filhos, pois acreditavam que a 

amamentação deformava os seus corpos e contribuía para um envelhecimento precoce. 

As crianças eram entregues a amas-de-leite para as alimentar e aos serviçais para as 

criarem. 

Já no século XIX, e segundo Galvão (2006) a maioria das mulheres 

amamentavam adequadamente os seus filhos, salvo excepções em que o aleitamento 

materno não era de facto possível. Segundo a mesma autora, em 1900, a percentagem 
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de mulheres que amamentavam era de 90%, sendo que após a primeira guerra mundial 

houve um decréscimo significativo, inicialmente nos estratos sociais mais elevados, que 

se alastrou depois para as mães de classes sociais mais desfavorecidas. Para este 

abandono concorreram diversos factores: a entrada da mulher no mercado de trabalho, a 

hospitalização dos partos e outros factores culturais e sócio – económicos. Assim, a 

utilização dos leites comerciais (e leite de vaca) como substitutos do leite materno, foi 

rapidamente ganhando terreno. 

Ainda de acordo com Galvão (2006), é no período pós - guerra que o aleitamento 

materno volta a estar em voga. As psicanalistas norte-americanas difundiram a ideia de 

que a amamentação constituía a primeira prova de amor da mãe, o que levou a 

sentimentos de culpa por parte de muitas mulheres. 

Nos anos 70, altura em que foi registada a mais baixa taxa de adesão á 

amamentação, começou a tomar-se conhecimento da importância da mesma, e a sua 

promoção adquiriu um ênfase diferente, com a criação de associações que apoiavam o 

aleitamento materno. 

No entanto, e segundo Mata, citado por Galvão (2006), apesar dos benefícios 

sobejamente conhecidos do aleitamento materno, este tem sido mundialmente 

substituído pelo aleitamento artificial. 

Relativamente a dados estatísticos na ilha de São Miguel, e segundo Raposo 

(2001) das 35% crianças alimentadas ao peito em 1966, passamos para 29% em 1967, 

chegando a 5% em 1973, segundo dados dos relatórios de Enfermagem dos respectivos 

anos. Assiste-se a uma diminuição do aleitamento materno bastante acentuada ao longo 

dos anos, sendo os dois primeiros meses de vida da criança os que concorreram para 

esta percentagem. 

No que concerne a estatísticas mais recentes não existem na Região Autónoma 

dos Açores dados publicados, contudo parece-nos pertinente referir um estudo efectuado 

por Soares et al, em 2002, com 140 puérperas que tinham tido bebé no Hospital do 

Divino Espírito Santo em Ponta Delgada, sendo que numa segunda fase do estudo 

apenas 7,5% destas mães amamentava aos 3 meses de vida da criança.  

Em Portugal, as dispensas por maternidade têm vindo a sofrer alterações. Assim, 

e segundo o Dec. Nº 81 de 5 de Abril de 1984, capítulo III do artº 9º, nº 1 da página 1151, 

as mulheres trabalhadoras têm direito a 90 dias de licença. Posteriormente, foi 

aumentado este prazo para 120 dias (Dec. Nº 103 de 4 de Maio de 2000, do artº 14º, nº 2 

da página 1828). 

Actualmente, a mãe tem direito, se assim o desejar, a optar por uma licença 
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superior em 25% à prevista no nº 1 do artigo 35º do Código do Trabalho, embora com 

perda do salário mensal. (Lei nº 35 de 2004, de 29 de Julho, capítulo VI, secção II, artigo 

68º.) 

De acordo com o Dec. Nº 103 de 4 de Maio de 2000, do artº 14º, nº 2 da página 

1828, no que diz respeito à amamentação, a lei confere à mulher o direito de ter dois 

períodos distintos de dispensa de serviço, de duração máxima de uma hora, durante todo 

o tempo que durar a amamentação. 

 

2- FACTORES QUE CONTRIBUEM PARA O SUCESSO DO ALEITA MENTO 
MATERNO 

 

A bibliografia tem apontado para alguns factores que são preponderantes no 

sucesso do aleitamento materno. Assim sendo, a decisão de amamentar é um dos 

factores importantes no sucesso desta prática. Segundo o Royal College of Midwifers, 

citado por Pereira (2006), pelo menos 97% das mulheres são fisiologicamente capazes 

de amamentar e a decisão de amamentar na maioria das mulheres é anterior ao parto. 

Os resultados de alguns estudos, citados pela mesma autora revelam que a decisão por 

vezes é anterior à gravidez, associando-se a precocidade ao sucesso da amamentação. 

Contudo, embora actualmente as mulheres se apresentem mais cultas e 

conhecedoras da teoria, na prática revelam-se inexperientes. 

Segundo Pereira (2006), a decisão de amamentar assenta em dois princípios 

essenciais: a) a mulher amamenta com base na cultura em que está inserida, ou b) 

amamenta com base nos conhecimentos que possui das vantagens do aleitamento 

materno. No primeiro caso e como refere Riordan, citado por Pereira (2006), é fácil a 

mulher amamentar quando está inserida numa cultura em que a “moda” é amamentar, 

nesta situação o acto torna-se fácil, agradável e fonte de prazer. Diversos estudos, 

citados pela mesma autora chamam a atenção para a importância da família na cultura 

da amamentação. Pereira (2006), menciona um estudo desenvolvido por Souza et al, 

sobre os factores de sucesso do aleitamento materno, em que das mulheres 

entrevistadas, cerca de 83%, tinham mães, tias ou irmãs que tinham amamentado até 

aos seis meses, pelo menos, sendo esta prática comum no seio daquelas mães e por 

isso seguida de geração em geração. 

Segundo Maia (2007) as possiveis reacções negativas do marido à amamentação 

deverão ser prevenidas, permitindo a ambos expressarem as suas opiniões, os seus 

medos e sentimentos  sobre a harmonia da relação conjugal. Segundo a autora, se o 

marido estiver bem informado e apoiar a amamentação, será mais capaz de a estimular e 



Vivências das mães de Rabo de Peixe durante a amamentação dos seus filhos 

 

 

  

 
Página 9 

 

encorajar. 

Como refere Giugliani “ a amamentação não é um acto instintivo, é uma arte 

transmitida de geração em geração, para tal é necessário cada vez mais que aumente o 

número de mulheres que amamentam, para favorecer a continuidade do acto nas famílias 

e em gerações vindouras, e desta forma restabelecer a cultura do aleitamento materno.” 

(in Pereira; 2006:57) 

 Segundo Galvão (2006), a La Leche League acrescenta como 

determinantes na decisão de amamentar as experiências de vida da mãe, os seus 

conhecimentos enquanto adolescente relativos ao aleitamento materno, bem como 

determinados factores perinatais. Humphreys, Thompson e Miner, citados por Galvão 

(2006) referem que a decisão de amamentar está também relacionada com a idade da 

mãe, educação da mesma, experiência de amamentação e o já referido conhecimento 

das vantagens da amamentação por parte do pai do bebé e outros familiares. 

 Para Pechevis, citado por Pereira (2006), o sucesso do aleitamento 

materno depende não só da aquisição de conhecimentos e prática por parte da mãe, mas 

também, e de forma significativa, do papel dos profissionais de saúde. Segundo a OMS, 

estes profissionais, e particularmente os enfermeiros têm um papel muito importante na 

promoção, protecção e apoio ao aleitamento materno. Estes devem assim actuar no 

período pré – natal, durante o parto, no pós – parto e enquanto durar a amamentação. 

Segundo Maia (2007), é importante a uniformidade das informações fornecidas. 

Por este motivo, as orientações sobre aleitamento materno devem existir nos serviços por 

escrito, permitindo aos profissionais a possibilidade de consulta. 

Na acepção de Bellamy, citado por Pereira (2006), os profissionais de saúde 

deverão iniciar a educação para a saúde, relativamente ao aleitamento materno, desde o 

momento em que a criança entra na escola, para que a rapariga se possa familiarizar, 

desde muito cedo, com a mesma. 

Um estudo exploratório e prospectivo de Hagemann et al, citado por Pereira 

(2006), mostrou que a informação e o apoio facultado às utentes pelos enfermeiros no 

período pré-natal, durante e após o parto teve impacto positivo no sucesso da 

amamentação nesse período. 

Pereira (2006) refere que após uma extensiva busca em diversas bases de dados 

online, são encontrados diversos estudos que concluem que quando as mães recebem 

informação para a saúde no período pré- natal, existe maior probabilidade de 

amamentarem exclusivamente até aos seis meses.  

Galvão (2006) alerta para a importância da atitude dos profissionais de saúde no 
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período pré – natal: estes devem transmitir com veemência a informação relativa ao 

aleitamento, favorecendo assim um conhecimento adequado e consistente da futura mãe, 

o que provavelmente contribuirá para aumentar a confiança em si própria relativamente à 

sua capacidade de amamentar o seu filho.Durante as consultas de vigilância pré-natal os 

enfermeiros devem usar os seus conhecimentos e habilidades de comunicação para 

avaliar os conhecimentos e a intenção da grávida de amamentar, sendo este um período 

em que a grávida/casal se encontra particularmente receptivo à formação/informação. 

No que concerne ao período após o nascimento, Galvão (2006) chama a atenção 

para a importância da relação precoce, o colocar o bebé no colo da mãe imediatamente a 

seguir ao parto, a primeira mamada tão cedo quanto possível, sendo também muito 

importante a valorização dos profissionais de saúde relativamente a este período crítico.  

Assim, e de acordo com a mesma autora é importante permitir que o bebé 

permaneça constantemente com sua mãe, o que favorecerá a amamentação à la 

demanda, promovendo a libertação de prolactina e aumentando a confiança da mãe na 

sua capacidade de amamentar. 

Segundo Maia (2007), a ajuda à mãe e recém-nascido no início da amamentação 

inclui o ensino sobre a pega e a posição para a amamentação, os sinais de alimentação 

adequada, e o ensino de medidas de autocuidado para prevenção de complicações como 

o ingurgitamento mamário.Segundo Pereira (2004) a correcção da pega nas primeiras 

mamadas está fortemente associada ao aumento do sucesso do aleitamento materno.  

A observação estruturada e a avaliação de uma mamada devem ser também 

efectuadas segundo o definido pela OMS. 

Ainda de acordo com Maia (2007) e conforme preconizado pela OMS não deverão 

ser oferecidos ao recém-nascido suplementos de soro, água, salvo em casos de 

prescrição médica por motivo específico. Nestes casos os líquidos deverão ser 

oferececidos por colher, copo ou conta-gotas. 

 No que concerne ao período após a alta hospitalar da díade (e é a partir deste 

momento que as taxas de prevalência começam a descer), é muito importante manter um 

contacto prolongado com a mãe. Segundo Maia (2007) este contacto poderá ser na 

forma de visitas domiciliárias, onde o enfermeiro terá oportunidade de in loco, ajudar a 

mãe de forma prática, corrigindo a pega se necessário e tirando dúvidas, ou então na 

forma de contacto telefónico, para identificar problemas e oferecer ajuda imediata 

competente e prática por parte do profissional de enfermagem, contribuindo assim para 

que a mãe se sinta apoiada.  

A formação de grupos de apoio é também uma iniciativa por demais necessária, 
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onde as mães se podem sentir apoiadas, onde são partilhadas dúvidas e receios, e onde 

haverá ajuda de um profissional qualificado para o efeito. Seria importante que todos os 

Centros de Saúde organizassem sessões de esclarecimento e de partilha de 

experiências durante a gravidez às futuras mães (tendo por principal prelectora uma mãe 

com experiência em amamentação) e grupos de apoio após o nascimento com diversas 

mães a amamentar, ou que já tivessem amamentado e com o apoio de um profissional 

de saúde. 

Em Portugal são já algumas as associações que se destacam na promoção da 

amamentação e que fornecem ajuda na área, de entre as quais destacamos a iniciativa 

SOS amamentação, que disponibiliza a todas as mulheres uma linha telefónica e um 

forum online para esclarecimento continuado de dúvidas. 

A criação de uma consulta de apoio à amamentação nos centros de saúde 

preferencialmente com um enfermeiro que tenha realizado o curso de aleitamento 

materno promovido pela OMS terá também um papel importante no esclarecimento de 

dúvidas no período após a alta, na monitorização das mamadas e consequentemente na 

prevalência da amamentação. 

Não podemos aqui deixar de referir a importância por demais evidente dos 

Cantinhos da Amamentação, iniciativa já desenvolvida em muitos Centros de Saúde do 

nosso país, e que possibilitam o encontro da mãe com os seus pares, a partilha de 

experiências, a constatação de incertezas, medos e dúvidas por parte das outras, e o 

apoio dos profissionais de saúde, o que faz com que a mãe se sinta mais segura face à 

amamentação. 

No âmbito da educação para a saúde têm sido desenvolvidos diversos programas 

governamentais e não – governamentais, com o objectivo de promover a adesão ao 

aleitamento. Entre estas inclui-se o programa Iniciativa Hospitais Amigos dos Bebés 

(IHAB). Este é um programa promocional do aleitamento materno, através da mobilização 

das equipas de saúde dos serviços obstétricos e pediátricos. As Dez Medidas que 

constituem esta iniciativa são instrumentos vitais para a promoção, protecção e apoio do 

aleitamento materno na nossa sociedade. 

 

3-FACTORES QUE CONTRIBUEM PARA O DECLINIO DO ALEITA MENTO MATERNO 
 

Apesar de as vantagens do aleitamento materno serem hoje em dia sobejamente 

conhecidas, as taxas de incidência e prevalência ainda estão muito aquém do 

preconizado e desejável. Para tal, contribuem obviamente diversos factores. 

Assim, e segundo o Comité de Nutrição da Sociedade Canadiana de Pediatria, 
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citado por Galvão (2006), hoje em dia é dado pouco encorajamento à mãe para 

amamentar, seja por parte do marido, da família e também dos profissionais de saúde. 

Além disto e ainda segundo a mesma autora, os leites comerciais, com a sua 

publicidade agressiva mostram-se como fortes substitutos do leite materno. As mães 

actuais não estão habituadas ao aleitamento materno porque não viram os seus irmãos a 

ser amamentados, por um lado devido ao decréscimo da amamentação nas últimas 

décadas, por outro lado, porque cada vez mais deparamo-nos com famílias que só têm 

um filho. Como refere Galvão “ Necessitam de alguém que as ensine, que substitua a 

mãe ou a avó, que em tempos idos eram as grandes conselheiras.” (2006)  

O aleitamento materno é por muitas mães, considerado incompatível com o 

período laboral, e o biberão que ainda por cima pode ser administrado por outra pessoa 

que não a mãe assume-se como uma “vantagem” aos olhos da mulher. (obviamente com 

as repercussões que poderá acarretar a nível da relação da díade.) Neste sentido, e 

como refere Maia “ (…) o apoio que os profissionais de saúde podem prestar passa 

também por enquadrar o aleitamento na realidade individual de cada mãe e bebé” 

(2007:60) 

A OMS e a UNICEF, referidas por Galvão (2006), consideram como razões 

comuns para o abandono do aleitamento o facto de as mães acreditarem que não têm 

leite suficiente ou então o facto de terem tido alguma dificuldade em amamentar. 

Outros factores extremamente importantes que poderão constituir-se como 

contribuintes para o declínio da amamentação estão relacionados com a prática de 

cuidados. Segundo Galvão (2006) estes factores vão desde a disposição física dos 

hospitais e enfermarias, até às atitudes dos médicos, enfermeiras e outros profissionais 

da área.  

É referida pela autora a tendência que existe nos serviços hospitalares de 

desapossar a mulher da sua privacidade e intimidade, fazendo com que muitas vezes 

estas tenham que oferecer a mama em frente às enfermeiras, familiares e quiçá 

familiares das puérperas que se encontram na cama ao lado. 

Na acepção de Maia (2007), as práticas rotineiras hospitalares como 

administração de vitamina K, pesagem e medição do bebé podem ser adiadas por alguns 

momentos, permitindo que mãe e filho se conheçam e prolonguem o contacto íntimo que 

desenvolveram durante a gravidez. 

Em alguns dos nossos hospitais, e em oposição ao defendido pela OMS pratica-

se ainda a amamentação em horário rígido de 3 em 3 horas ou de 4 em 4 horas. A este 

respeito Galvão (2006) refere que o procedimento muitas vezes utilizado de administrar 
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soro glicosado nestes casos nos intervalos das mamadas fará com que o recém-nascido 

se encontre saciado quando colocado à mama, não sugando o peito com força e não 

promovendo a lactogénese.  

Segundo a mesma autora (2006), tem sido demonstrado que dar leite artificial na 

primeira semana após o parto é um dos factores mais importantes no insucesso da 

amamentação. 

Outro factor importante e que poderá ser preditivo do insucesso da amamentação 

é o uso de chupetas que na opinião de Maia (2007) deve ser evitado, explicando-se às 

mães e familiares a influência que estes objectos podem ter no estabelecimento da 

lactação. 

Para Elis, referida por Galvão (2006), os sentimentos de aversão pelo aleitamento 

materno podem também estar relacionados com o desencadear de sensações sexuais 

durante o acto de amamentar, produzidas pela contracção uterina resultante da descarga 

de ocitocina e pelo contacto oral do bebé com a mama. 

Outro aspecto referido ainda pela mesma autora diz respeito à falta de confiança 

da mãe na sua própria capacidade de amamentar. Um dos factores que poderá levar a 

esta falta de confiança (além das questões culturais já mencionadas) é uma experiência 

anterior de amamentação que não tenha resultado. A autora refere também existirem 

mães que amamentaram com sucesso o primeiro filho e receiam não ser capazes de 

repetir a experiência com os mesmos resultados em outro bebé. 
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Esta fase é constituída por diferentes etapas e consequentemente diferentes 

estratégias, permitindo assim, salvaguardar a recolha e análise dos dados de forma 

organizada, garantindo a sua qualidade e cientificidade. 

Bell defende que “esta secção procura explicar como a problemática foi 

investigada e a razão porque determinados métodos e técnicas foram utilizados. É aqui 

que deve prestar esclarecimentos quanto aos processos seguidos, tamanho da amostra, 

método de selecção, escolha das variáveis e controles (...) ”. (1997:191) 

Para esta autora “há que decidir quais os métodos que melhor servem 

determinados fins e depois conceber os instrumentos de recolha de informação mais 

apropriados para o fazer.” (1997.86) 

Bell (1997) preconiza ainda que seja qual for o procedimento de recolha de dados 

que se adoptar, deverá verificar-se até que ponto este será fiável e válido, salientando-se 

a importância da fiabilidade e da validade da metodologia utilizada. 

 

1-DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA E JUSTIFICAÇÃO PARA O DES ENVOLVIMENTO 
DO ESTUDO 

 

Neste capítulo pretendemos elaborar o nosso problema de investigação, bem 

como clarificar e justificar o objecto de estudo. 

Quivy e Campenhoudt (1998) referem que a problemática consiste numa vertente 

teórica escolhida pelo investigador para abordar o problema levantado pela pergunta de 

partida, de forma a responder à questão “como vou abordar este fenómeno?”. 

Segundo os mesmos autores 

 

A problemática constitui efectivamente o princípio de 

orientação teórica da investigação, cujas linhas de força define. Dá 

à investigação a sua coerência e potencial de descoberta. Permite 

estruturar as análises sem as encerrar num ponto de vista rígido. 
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(1998:100) 

 

A amamentação é uma forma natural de alimentação de todos os mamíferos em 

geral e da espécie humana em particular. 

Uma alimentação saudável e equilibrada, adequada o mais possível às 

necessidades metabólicas, reveste-se de extrema importância e assume-se como o pilar 

para um crescimento e desenvolvimento físico e intelectual harmonioso. 

Segundo Teruya e Coutinho, citados por Maia (2007), todos os dias cerca de 40 

mil crianças morrem vitimas de má – nutrição e das doenças resultantes, sendo a 

mortalidade de recém – nascidos não amamentados cerca de cinco vezes maior, do que 

a de crianças que receberam colostro e leite materno. 

Apesar de hoje em dia existirem diversos leites artificiais dos mais diversos 

formatos, e de a indústria de marketing se mostrar cada vez mais agressiva na 

publicitação de cada um deles, o leite materno continua a assumir-se no meio científico 

como o único verdadeira e totalmente adaptado ao bebé. Segundo Pedro “ (…) do ponto 

de vista nutricional, o leite materno é capaz de suprir todas as necessidades alimentares 

da criança durante os seis primeiros meses de vida.” (2004:140) 

Contudo, e como refere Galvão (2006), apesar de todos os benefícios 

sobejamente conhecidos e discutidos actualmente para a mãe, criança e sociedade em 

geral, esta prática está ainda muito aquém do preconizado pela Organização Mundial de 

Saúde.  

Segundo a mesma autora (2006), a taxa de prevalência da amamentação tem 

vindo gradualmente a aumentar, contudo, embora esta seja actualmente bastante 

elevada à nascença, é notória uma queda acentuada na mesma, principalmente no 

primeiro mês de vida, facto este relacionado com falsas crenças, problemas técnicos, 

insegurança e stress.  

Segundo um estudo realizado em Portugal em 2003, e referido por Pereira (2006), 

verificou-se que em 1998/1999 iniciaram o aleitamento 90% das mães, 85% amamentava 

à saída da maternidade, 63% amamentava aos três meses, 34% aos seis meses e 16% 

aos doze meses. Segundo Pereira (2006), as estatísticas internacionais divulgadas pela 

OMS mostram que 50% das crianças deixam de ser amamentadas no primeiro e 

segundo mês de vida. De acordo com a mesma autora (2006) o abandono precoce é 

assim considerado pela OMS/UNICEF como um problema de saúde pública. Estes 

organismos consideram a promoção e protecção à amamentação, uma prioridade 

mundial, quer nos países em desenvolvimento, quer nos países industrializados. 
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Neste sentido, torna-se premente que a promoção da amamentação constitua o 

foco de acção dos enfermeiros e outros profissionais de saúde que trabalham na área.  

Contudo, se por um lado o declínio da amamentação é uma realidade actual, por 

outro lado muitas mães continuam a amamentar, apesar das dificuldades que possam 

surgir ao longo da fase de adaptação. Amamentar é um acto único que envolve diversas 

emoções e sentimentos, que dizem respeito à diade mãe/filho. O aleitamento materno 

contribui grandemente para o desenvolvimento do instinto ou amor maternal. Quando 

uma mãe amamenta, vai prolongar a relação de dependência que existia na gravidez, 

fortalecendo o vínculo com o seu bebé. É assim uma relação de continuidade, de 

enriquecimento.  

Para Kitzinger (1996) a maternidade é um dom natural e é demasiado preciosa. O 

aleitamento é considerado como a essência da maternidade. É nos momentos iniciais, 

nas primeiras horas de vida da criança que a relação extra uterina mãe - bebé tem início. 

Nessa altura, aí, estamos realmente a nível do puramente natural e instintivo. 

Segundo Bellamy (in Pereira, 2006), a amamentação integra dois princípios 

fundamentais: o direito à alimentação do bebé e o direito à saúde. O direito à 

amamentação inclui o direito da mãe amamentar, bem como o direito da criança mamar. 

O direito à saúde refere-se aos benefícios inquestionáveis que o leite materno traz para o 

bebé. 

Na acepção de Pereira (2006), o processo de amamentar está ainda muito 

centrado na mulher, de quem depende a percepção, interpretação, atribuição de 

significado e tomada de decisão quanto ao curso de amamentar. De facto não 

poderemos negar que a amamentação é uma prática exclusiva da mulher, contudo e 

como refere a mesma autora, as evidencias cientificas têm demonstrado que para 

assegurar o sucesso da amamentação, a lactante precisa do apoio e intervenção 

daqueles que a rodeiam. 

 

A Enfermagem em Saúde Materna e Obstétrica sempre foi, desde muito cedo, a 

nossa área de predilecção. Durante a experiência clínica em estágio foram muitas as 

grávidas atendidas e muitas as sessões de educação para a saúde realizadas, notando-

se a adesão das mesmas à informação transmitida, e a mudança de comportamento, 

factores estes que vieram consolidar o gosto pela intervenção na área, bem como a 

pertinência da mesma. Um dos temas abordados e trabalhados com as grávidas era a 

amamentação, sendo que depois do nascimento dos bebés, havia obviamente mães a 

amamentar e outras, que, pelos mais diversos motivos não o faziam. Aquando em 
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diálogo informal com as mesmas e já nas consultas de saúde infantil sobre o tema da 

amamentação estas mães que amamentavam relatavam as suas experiências e aquilo 

que sentiam relativamente ao tema. Acompanhando estas mães, ouvimos diversos 

relatos, variados no seu conteúdo; eram relatados factores facilitadores e factores que 

dificultam a amamentação, sendo que foi aqui que se começou a despoletar o interesse 

pelas vivências das mães que amamentam.  

Como já referido, é notório empiricamente que as mães de Rabo de Peixe 

amamentam por um período de tempo muito curto após a alta hospitalar.Paralelamente 

não há também estudos lá desenvolvidos que nos permitam uma compreensão mais 

abrangente desta realidade. 

Assim sendo, quisemos analisar as vivências das mães de Rabo de Peixe que 

amamentam ou amamentaram os seus filhos, no sentido de compreender um pouco 

melhor a experiência das mesmas, tal como é relatado pelas próprias, permitindo assim 

um conhecimento mais fundamentado e conducente a uma prática profissional mais 

adequada e centrada nas necessidades desta comunidade em particular, pois como 

referem Roman et al, citados por Pereira, a amamentação “ (…) está impregnada de 

hábitos culturais, sociais e económicos que envolvem a história de vida da mulher.” 

(2006:56)  

Parece-nos que uma prática baseada no conhecimento e adequada às 

necessidades particulares desta comunidade, poderia ajudar as mães a ultrapassar 

dificuldades, medos e mitos associados à amamentação, o que poderia promover 

mudanças de comportamentos por parte das lactantes favorecendo taxas mais altas de 

prevalência da amamentação. 

Como refere Brazelton, citado por Galvão “ (…) com apoio emocional e físico 

verdadeiros, a maior parte das mulheres consegue amamentar os seus filhos e o prazer 

que daí advém incrementa os seus sentimentos de êxito como mãe.” (2006:5) 

Tendo por base a problemática que envolve o nosso estudo de investigação, 

formulamos a pergunta de partida, que se assume como o fio condutor de toda a 

pesquisa.  

Como referem Quivy e Campenhoudt, é com esta que “ o investigador tenta 

exprimir o mais exactamente possível aquilo que procura saber, elucidar, compreender 

melhor” (1998:32) 

Assim sendo elaboramos como pergunta de partida do nosso trabalho: 
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Para responder a esta pergunta, delineamos os seguintes objectivos: 

 

Objectivo Geral: 

 Analisar as vivências das mães de Rabo de Peixe durante a 

amamentação e compreender o significado atribuído à experiência de 

amamentação. 

Objectivos específicos: 

 Identificar e reflectir sobre o apoio familiar dado à mulher de Rabo 

de Peixe que amamenta; 

 Identificar e reflectir sobre os apoios sociais dados à mulher de 

Rabo de Peixe que amamenta; 

 Identificar e reflectir sobre o apoio dos profissionais de saúde dado 

à mulher de Rabo de Peixe que amamenta 

 Identificar o que sente a mãe de Rabo de Peixe face à 

amamentação; 

 Analisar o papel do enfermeiro perante as mães de Rabo de Peixe 

que amamentam. 

 

Esperamos com este trabalho poder contribuir para uma mudança na forma como 

os profissionais de saúde conceptualizam a sua prática de cuidados, no sentido de a 

adequar às necessidades, vivências e expectativas deste grupo específico desta 

comunidade particular. 

 

2- PARADIGMA E TIPO DE ESTUDO 
 

Em Enfermagem, são vários os métodos ao nosso dispor para o estudo de uma 

realidade. 

Contudo, o tipo de estudo a adoptar está intimamente relacionado ao objectivo da 

pesquisa, ao próprio assunto e à forma como o queremos abordar. 

De facto, como afirma Philips “ o importante é a compreensão da realidade no seu 

estudo. (in Fernandes, 1997:1) 

Santos e Clos defendem que   

A opção pelo método e técnica de pesquisa depende da 

O que vivencia a mãe de Rabo de Peixe durante a ama mentação dos seus 

filhos/filhas? 
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natureza do problema, que preocupa o investigador ou do objecto 

que se deseja conhecer ou estudar (…) os melhores métodos são 

aqueles que mais ajudam na compreensão do fenómeno a ser 

estudado 

(1998:1) 

De acordo com aquilo que queremos estudar, este estudo rege-se pelo paradigma 

Emergente. 

 Santos acredita que na sociedade em que vivemos, o paradigma que emerge, “ 

não pode ser apenas um paradigma científico (o paradigma de um conhecimento 

prudente), tem que ser também um paradigma social (o paradigma de uma vida decente) 

” (1999:37) 

O Paradigma Emergente focaliza assim a complexidade da realidade, bem como 

da intenção, subjectividade e abordagem holística 

Assim, e em consonância com Philips o objectivo deste trabalho assenta em    

“ (…) explorar a natureza criativa, humanista, expressiva, subjectiva e holística 

dos cuidados de Enfermagem.” (in Fernandes, 1997:12) 

De facto e segundo Polit e Hungler 

 

A pesquisa qualitativa costuma ser descrita como holística 

(preocupada com os indivíduos e seu ambiente em todas as suas 

complexidades) e naturalista (sem qualquer limitação ou controle 

impostos pelo pesquisador). Esse tipo de pesquisa baseia-se na 

premissa de que os conhecimentos sobre os indivíduos só são 

possíveis com a descrição da experiência humana, tal como ela é 

vivida, e tal como ela é definida pelos seus próprios atores 

(1995:270) 

Para Leninger, “a abordagem qualitativa não é reducionista, ela tenta 

compreender os significados que reflectem a experiência humana (…) o objectivo é 

compreender os fenómenos e só depois dar origem às teorias” (in Fernandes, 1997:13) 

Também Bogdan e Biklen (1994), referem que a investigação qualitativa é 

frequentemente designada por naturalista, porque o investigador colhe os dados com 

base no ambiente natural das pessoas, ele frequenta os locais e observa os seus 

comportamentos. 

Esta abordagem tem em conta a complexidade dos fenómenos em contexto 

natural. De facto e segundo Polit e Hungler” os pesquisadores qualitativos, 
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deliberadamente, evitam impor controles à pesquisa, porque estão interessados no 

estudo de contextos naturais” (1995:270) 

De acordo com Bogdan e Biklen, na Investigação qualitativa  

 Está-se a construir um quadro que vai ganhando forma à 

medida que se recolhem e examinam as partes (…) o investigador 

qualitativo planeia utilizar parte do estudo para perceber quais são 

as questões mais importantes. Não presume que se sabe o 

suficiente para saber quais são as questões importantes antes de 

efectuar a investigação 

(1994:50). 

De facto, e de acordo com o Paradigma Emergente, na investigação qualitativa os 

factos emergem à medida que o estudo decorre, durante a fase de colheita e análise dos 

dados. Neste estudo não pretendemos provar uma teoria ou hipótese, mas sim levantar 

novos dados decorrentes do contexto de vida de cada participante do estudo. 

Este estudo, inserido na abordagem qualitativa, é por inerência um estudo 

indutivo. 

Segundo Feldman” o raciocínio indutivo movimenta-se do particular para o geral” 

(in Streubert e Carpenter, 2002:9) 

Para Fernandes “a investigação qualitativa é indutiva, faz o percurso inverso da 

investigação quantitativa. O investigador recolhe a informação e no final pode chegar à 

hipótese ou teoria.” (1997:13) 

Ainda segundo a lógica indutiva, a mesma autora diz que 

As categorias emergem dos informantes, mais do que são 

identificadas “ a priori” pelo investigador. Este emergir proporciona os 

contextos que explicam os fenómenos. A questão acerca da exactidão da 

informação, pode inicialmente não vir à superfície, e então, é necessária 

uma certa arte do investigador, por exemplo na entrevista. O objectivo 

nesta abordagem não é o testar hipóteses ou responder a questões 

prévias, mas privilegiar a compreensão dos comportamentos a partir da 

perspectiva dos sujeitos da investigação 

(1997:18). 

Delineamos também uma pesquisa não experimental, sendo este um estudo 

descritivo porque observamos, registamos, analisamos e relacionamos dados. 

Pretendemos assim descrever fenómenos relativos à profissão de Enfermagem. 

Segundo Polit e Hungler “ estudos de pesquisa em Enfermagem são a descrição de 
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fenómenos relativos à profissão. O pesquisador que realiza uma investigação descritiva 

observa, descreve e classifica” (1995:14). 

Segundo Gil as pesquisas deste tipo  

 

Têm como objectivo primordial a descrição das 

características de determinada população ou fenómeno ou o 

estabelecimento de relações entre variáveis (…) são incluídas 

neste grupo as pesquisas que têm por objectivo levantar as 

opiniões, atitudes e crenças de uma população. 

 (1991:45) 

Consideramos também tratar-se de um estudo exploratório pois, segundo Gil   

As pesquisas exploratórias têm como principal finalidade 

desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e ideias (…) são 

desenvolvidos com o objectivo de proporcionar uma visão geral (…) acerca 

de determinado facto. Esse tipo de pesquisa é realizado especialmente 

quando o tema escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele 

formular hipóteses precisas e operacionalizáveis 

 (1991:45). 

De facto, o nosso objectivo foi descrever minuciosamente as características do 

fenómeno em estudo, ou seja analisar as vivências das mães que amamentam ou 

amamentaram os seus filhos, relatadas pelas próprias, independentemente do período de 

tempo em que o fizeram e do facto de estarem no momento a amamentar ou não, 

Não poderíamos acabar este sub capítulo sem incluirmos aqui o conceito de 

Pesquisa Fenomenológica. Esta pesquisa, sendo um dos vários fundamentos teóricos da 

investigação qualitativa, na acepção de Streubert e Carpenter  

 

 Traz à linguagem as percepções da experiência humana 

com todos os tipos de fenómeno uma vez que a prática profissional 

de Enfermagem está submersa nas experiências de vida das 

pessoas, a fenomenologia como método, é bem adequada à 

investigação de fenómenos importantes para a Enfermagem. 

(2002:49) 

Ainda segundo as mesmas autoras “ a fenomenologia é uma ciência cujo 

propósito é descrever um determinado fenómeno ou a aparência das coisas enquanto 

experiência vivida” (2002:49) Também Merleau – Ponty define fenomenologia como” o 
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estudo das essências” (in Streubert e Carpenter, 2002:50) 

Este estudo não constituiu em si mesmo, uma pesquisa fenomenológica, em 

primeiro lugar, porque a sua extensão no tempo a tal não o permitiu (por defeito), por 

outro lado, esta abordagem requer experiência e habilidade do investigador, 

características estas que não nos são ainda inerentes neste estadio de aprendizagem. 

Contudo, e pelas definições acima descritas, pensamos que o estudo possui 

algumas das características da abordagem fenomenológica. 

Em suma, recorremos então a uma metodologia do tipo qualitativo e a uma 

pesquisa descritiva e exploratória. 

 

 

 

2-1- PARTICIPANTES NO ESTUDO 

  

Para desenvolver o estudo, utilizou-se uma amostra intencional em que as 

participantes naturais de Rabo de Peixe tivessem experiênciado o fenómeno e não se 

importassem de o partilhar. Incluímos mães com experiência de amamentação 

independentemente do número de filhos e de no momento estarem ou não a amamentar. 

Para facilidade de acesso às participantes no estudo as mães incluídas na pesquisa 

tinham filhos/filhas utentes das consultas de saúde infantil do Posto de Saúde de Rabo 

de Peixe. Assim, foi feito ao responsável da respectiva instituição (Centro de Saúde da 

Ribeira Grande) o pedido formal de realização do estudo (ANEXO I),que foi aceite 

(ANEXO II) 

Não nos baseamos no critério numérico para assegurar a representatividade da 

amostra. A preocupação foi o conteúdo das entrevistas realizadas, no sentido de garantir 

que estes reflectiam o conjunto de experiências vividas pelas mães durante a 

amamentação dos seus filhos. Assim sendo, foram entrevistadas onze mães, tendo uma 

entrevista sido eliminada por dificuldade na transcrição da mesma face ao dialecto 

característico desta localidade. 

Assim sendo, são apresentados no Quadro 1 os dados relativos à caracterização das 

entrevistadas. Como podemos verificar, a idade materna variou entre os 16 e os 42 anos, 

sendo a média de idades de 30,9 anos. A maioria das senhoras era casada. Apenas uma 

das participantes, a mais nova, era solteira, e outra vivia em união de facto. No que diz 

respeito à escolaridade, as habilitações variaram entre a 4ª classe e o 10º ano. 

Relativamente à profissão três das senhoras eram domésticas, outras três empregadas 
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administrativas e as restantes empregada de balcão, empregada de mesa, auxiliar de 

infância e estudante. No que concerne ao número de filhos, este variou entre 1 e 5. À 

data da entrevista, apenas 4 mães estavam a amamentar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 1-Caracterização das entrevistadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 – Caracterização do espaço onde decorreu o es tudo 
 

Rabo de Peixe é uma vila piscatória, do concelho da Ribeira Grande, e uma das 

maiores freguesias da ilha de São Miguel, Açores.  

Entrevista nº Idade Estado Civil Escolaridade Profissão Nº filhos 

Amamentav

a à data da 

entrevista? 

1 34 Casada 9º Ano 
Empregada 

Administrativa 
2 Não 

2 2 Casada 9º Ano Empregada mesa 3 Sim 

3 16 Solteira 8º Ano Estudante 1 Sim 

4 30 Casada 9º Ano 
EmpregadaAdminist

rativa 
1 Não 

5 42 Casada 4ª Classe Doméstica 5 Sim 

6 44 Casada 4ª Classe Doméstica 5 Sim 

7 34 Casada 9º Ano 
Empregada 

Administrativa 
1 Não 

8 19 
União de 

facto 
9ºano Doméstica 1 Não 

9 23 Casada 10º Ano Auxiliar infância 1 Não 

10 35 Casada 9º Ano Empregada balcão 2 Não 
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Esta localidade é assim chamada devido à semelhança que uma das suas pontas 

de terra tem com uma cauda de peixe, ou como diz Gaspar Frutuoso (cronista açoriano, 

século XVI), por em tempos ali ter sido encontrado o rabo de um grande peixe 

desconhecido. 

Elevada a vila em 25 de Abril de 2004, não se sabe ao certo a data em que foi 

povoada esta localidade, apontando-se contudo que tenha sido por volta do século XV. 

Com uma área geográfica de 16,98 km², a Vila de Rabo de Peixe é delimitada pelo 

Oceano Atlântico a Norte, pelas freguesias das Calhetas e Pico da Pedra a Este, pela 

Ribeira Seca e Santa Bárbara a Oeste, e pelo Livramento e Cabouco a Sul. 

Esta localidade, com uma população residente de cerca de 7407 indivíduos, tem 

uma taxa de analfabetismo de cerca de 16,6 %, sendo que da população total, 72 % 

possui apenas o ensino básico. 2 

Esta vila vive essencialmente da pesca e da agricultura, havendo indústrias de 

construção civil e de transformação de peixe como principais empregadores. 

Problemas sociais como a violência doméstica, as taxas de absentismo escolar 

elevadas, a taxa de desemprego, as altas taxas de natalidade e o baixo nível socio-

económico são realidades frequentemente associadas a Rabo de Peixe e que 

transformaram a vila na bandeira da luta contra a pobreza e exclusão social em São 

Miguel e até mesmo nos Açores. Presentemente são vários os projectos sociais 

desenvolvidos em Rabo de Peixe. Alguns promovidos pelo Governo Regional dos 

Açores, através do Instituto de Acção Social, outros por entidades privadas e outros ainda 

fruto de projectos colectivos, estes intervêm aos mais variados níveis: apoio a crianças e 

jovens, apoio comunitário e formação e integração sócio-profissional. Nesta senda, têm 

sido criados ateliers lúdico-pedagógicos, creches e jardins-de-infância, centros de 

convívio de idosos, um centro de prevenção de alcoolismo e um centro de economia 

solidária (onde se presta formação às mulheres em diversas áreas com o intuito de 

promover a sua integração no mercado de trabalho ou situações de emprego autónomo), 

entre outros. 

Assim, e cada um com a sua área de intervenção mais ou menos especifica, 

alguns dos projectos no activo com que Rabo de Peixe conta neste momento são:  

 “ Associação Crescer em Confiança”  - onde existe uma 

enfermeira (embora só a tempo parcial) que procura intervir em áreas de apoio à 

mulher como: violência doméstica, acompanhamento e educação para a saúde na 

                                                           

2
 Http://www.jf-rabodepeixe.pt 
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gravidez, apoio e acompanhamento na amamentação, educação para a saúde e 

monitorização na prestação de cuidados ao recém-nascido e ao bebé. Esta 

associação presta cuidados em ambulatório e tem ainda nas suas valências uma 

casa abrigo, onde são acolhidas provisoriamente mães em situação de risco 

familiar. Esta associação conta ainda com a colaboração de uma psicóloga, 

assistentes sociais e ajudantes socio-familiares. 

 “Velhos guetos, novas centralidades”-  Projecto que visa 

essencialmente a monitorização e intervenção a nível de infra - estruturas de 

apoio à comunidade. Financiado essencialmente pelo Fundo Social Europeu 

 “Agir”- Promovido pelo Instituto de Acção Social, visa prestar 

acompanhamento social aos beneficiários do Rendimento Social de Inserção e 

promover a sua reinserção no mercado de trabalho 

 “Rabo de Peixe sabe sonhar”- Desenvolvido pela associação do 

Senhor Santo Cristo dos Milagres, este projecto com o apoio de voluntários, na 

sua maioria, que desenvolvem a sua intervenção essencialmente na área lúdico 

pedagógica, através de ateliers, campos de férias, e actividades colectivas para 

as famílias. 

 

No que concerne a serviços de saúde, a população tem ao seu dispor a Unidade 

de Saúde de Rabo de Peixe, pertencente ao Centro de Saúde da Ribeira Grande, onde 

entre outros variados serviços, se presta o acompanhamento das grávidas, puérperas e 

crianças, sendo que algumas grávidas por falta de médicos de família são transferidas 

para o Centro de Saúde da Ribeira Grande para acompanhamento da gestação. 

 

2.2- O INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS E PROCEDIMENTOS 

RELATIVOS À SUA APLICAÇÃO 

O procedimento de colheita de dados constitui-se como uma etapa fundamental 

num trabalho de investigação.  

O método a utilizar nesta colheita está intimamente relacionado com a natureza 

da indagação da pesquisa. 

Segundo Bell “ há que seleccionar métodos, pois são estes que fornecem 

informação de que se necessita para fazer uma pesquisa integral “ (1997:85) 

Polit e Hungler defendem que “ sem métodos de alta qualidade para a coleta dos 

dados, a precisão e a força das conclusões da pesquisa são facilmente desafiadas.” 

1995:165) 
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A adequabilidade dos métodos seleccionados torna-se assim vultosa para a 

obtenção de dados fidedignos e concretos. 

Polit e Hungler (1995) propõem três tipos de métodos que têm sido usados com 

maior frequência na pesquisa em Enfermagem: o auto-relato, a observação e as medidas 

biofisiológicas. 

Tendo em conta a essência deste estudo e os objectivos que nos propusemos 

alcançar, valorizando sempre a abordagem qualitativa, seleccionamos o método de auto-

relato como o mais adequado para a recolha de informações significativas pessoais da 

amostra em estudo. 

Tal como o próprio termo o diz, neste método e segundo Polit e Hungler colhe-se 

os dados das pessoas intervenientes “ solicitando a elas o relato de experiências 

pessoais:” (1995:166) 

Optamos então por utilizar a entrevista como método de colheita de dados. Como 

referem Bogdan e Biklen, a entrevista “ consiste numa conversa intencional, geralmente 

entre duas pessoas (…) dirigida por uma delas, com o objectivo de obter informações 

dobre a outra” (1994:134) 

São os mesmos autores que afirmam que na abordagem qualitativa “ as 

entrevistas (…) podem constituir a estratégia dominante para a recolha de dados” com o 

intuito de “ (…) recolher dados descritivos da linguagem do próprio sujeito, permitindo ao 

investigador uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo” 

(1994:134) 

De acordo com Bell “ a grande vantagem da entrevista é a sua adaptabilidade (…) 

pode fornecer informações que uma resposta escrita nunca revelaria (…) uma resposta 

numa entrevista pode ser desenvolvida e clarificada “ (1997:118). 

Dentro dos vários tipos de entrevista, optamos pela semi-estruturada, que é 

situada por Bell “ entre a entrevista estruturada e a não estruturada” (1997:121) 

Refere a mesma autora que este tipo de entrevista 

   

É constituída por um pequeno número de perguntas abertas, o que 

permite ao investigador uma certa liberdade de acção, ou seja, a entrevista 

semi-estruturada é desenvolvida com a ajuda de um conjunto de perguntas 

que permitem a existência de uma conversa entre o investigador e o 

entrevistado não se limitando à simples pergunta/ resposta, como é 

efectuado na entrevista estruturada, facilitando a interacção entre 

entrevistador e sujeito.  
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(1997:122) 

 

Quivy e Campenhoudt, também defendem que a entrevista semi-estruturada 

baseia-se numa “ série de perguntas guias, relativamente abertas “. (1997:191) 

Com o intuito de validar a adequação e fiabilidade das questões contidas no guião 

da entrevista, foi realizado um ensaio piloto com uma senhora que obedecia aos mesmos 

critérios de elegibilidade.Os dados obtidos nesta entrevista não foram incluídos no 

estudo, contudo este ensaio sensibilizou-nos para a importância de permitir o discurso o 

mais livre possível das entrevistadas, evitando a introdução de demasiadas questões.As 

questões do guião também não sofreram alterações. 

Após este ensaio, a cada entrevistada foi entregue o pedido de colaboração no 

estudo (ANEXO III). A marcação de dia, hora e local da entrevista foi efectuada de acordo 

com a preferência de cada participante no estudo, tendo decorrido algumas entrevistas 

na Unidade de Saúde de Rabo de Peixe, numa sala disponibilizada para o efeito e sem 

interrupções, e a maioria das entrevistas na casa das participantes, que normalmente se 

encontravam na companhia dos filhos pequenos, tendo este facto levado a algumas 

interrupções por solicitações das crianças. A cada uma das senhoras foi pedida 

autorização para a gravação magnética das entrevistas, sendo que todas autorizaram o 

procedimento. A duração média das entrevistas foi variável, contudo na sua maioria 

oscilaram entre 45-75 min.  

Todas as participantes assinaram o consentimento livre e esclarecido para 

participar no estudo (ANEXO IV).  

As entrevistas foram iniciadas com uma pergunta aberta: “Fale-me sobre a 

experiência de amamentação do seu filho/ filha?”. Embora tivessemos um guião (ANEXO 

V) para nos orientarmos durante as entrevistas, organizado tendo em conta os objectivos 

da pesquisa e a pergunta de investigação, procuramos que este fosse flexível, permitindo 

às mães a organização do discurso segundo a sua preferência. 

No início de cada entrevista, foi preenchido um pequeno questionário (ANEXO VI), 

que permitiu depois a caracterização sócio-demográfica das senhoras. 

Após a sua realização, cada entrevista foi transcrita e ordenada em ficheiros 

individuais. Cada um dos ficheiros foi codificado e a cada entrevista foi atribuida uma 

numeração: E1,E2,E3…E10, sendo a codificação das mesmas apenas do conhecimento 

da investigadora. 

Após a transcrição de cada uma das entrevistas, cada uma das mães foi 

novamente contactada para combinar a melhor forma de proceder à validação das 
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mesmas. Da totalidade das senhoras entrevistadas, duas referiram que não 

consideravam necessária a validação, e com as restantes foram combinados dias e horas 

para novos encontros, que foram novamente realizados em casa de cada uma das 

senhoras, por opção das mesmas. Nas entrevistas validadas, não foram efectuadas 

alterações pelas mães. 

A colheita de dados ocorreu entre os meses de Novembro de 2008 e Abril de 

2009. 

 

 

 

 

2.3 - TRATAMENTO E ANÁLISE DE DADOS 

 

Ao longo de todo o processo de investigação, a análise de dados é uma presença 

constante. Ludke e André referem contudo que esta se torna “ (…) mais sistemática e 

mais formal após o encerramento da colecta de dados. Desde o início, no entanto nós 

fazemos uso de procedimentos analíticos quando procuramos verificar a pertinência das 

questões seleccionadas frente às características específicas da situação estudada” (in 

Santos e Clos, 1998:27) 

Segundo Polit e Hungler, o propósito da análise de dados é de  

 

Impor alguma ordem sobre um corpo grande de informações, de 

modo que possam ser tiradas algumas conclusões e comunicadas através 

de um relatório. Embora a meta geral (…) seja a de organizar, sintetizar e 

fornecer estrutura aos dados da pesquisa (…) a colecta dos dados e sua 

análise ocorrem normalmente de modo simultâneo, nos estudos 

qualitativos 

(1995:273). 

 

Segundo Bogdan e Biklen (1994:205) a análise implica trabalhar os dados, 

organizá-los, dividi-los em unidades manipuláveis, sintetizá-los, procurar padrões, de 

modo a descobrir aspectos pertinentes que devem ser apreendidos. 

Assim e de acordo com o preconizado com Bell (1997:124), após a aplicação das 

entrevistas procedeu-se à transcrição integral das mesmas. Foi depois efectuada uma 

leitura geral, que Bardin denomina de “Leitura Flutuante” (1995), com o intuito de 
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estabelecer um primeiro contacto com os dados a analisar. 

Segundo Quivy e Campenhoudt (1997) existem duas grandes categorias que 

fundamentam os métodos de análise de dados: a análise estatística e a análise de 

conteúdo. 

Atendendo aos nossos objectivos, ao tema e à pergunta de partida, enquadramos 

este estudo no método de Análise de Conteúdo, pois tal como referem Huberman e Miles 

“ se os métodos de colheita de dados são qualitativos, sejam semi-estruturados ou não 

estruturados, recorrer-se-á à análise de conteúdo. “ (in Fortin, 1999:162) 

Já Bardin define Análise de Conteúdo como “ (…) um conjunto de instrumentos 

metodológicos cada vez mais subtis em constante aperfeiçoamento que se aplicam a 

discursos (conteúdos e continentes) extremamente diversificados” (1995:9) 

De entre as três grandes categorias de métodos de análise de dados, distinguidas 

por Bardin (1995) – análises temáticas, análises formais e análises estruturais, optamos 

por usar neste estudo a análise temática pois é, segundo o autor “ a que tenta 

principalmente revelar as representações sociais ou juízos dos locutores a partir de um 

exame de certos elementos constitutivos do discurso “ (1995:150). 

De entre os dois métodos que constituem as Análises Temáticas – a análise 

categorial e a análise de avaliação, optamos pela primeira definida pelo mesmo autor 

como “ aquela que funciona por operações de desmembramento do texto em unidades, 

em categorias segundo reagrupamentos analógicos “ (1995:153) 

Na opinião de Bardin, as categorias são “ (…) rubricas ou classes, as quais 

reúnem um grupo de elementos (unidades de registo, no caso da análise de conteúdo) 

sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em razão dos caracteres comuns 

desses elementos” (1995:117) 

Após a leitura dos vários critérios de categorização, segundo o mesmo autor 

(1995): semântico, sintático, léxico e expressivo, decidimos optar pelo semântico, que 

consiste na categorização por temas. O tema corresponde assim ao agrupamento de 

todos os elementos semanticamente similares. A construção das teorias foi efectuada a 

posteriori, a partir dos dados colhidos nas entrevistas. 

Optamos por uma categorização a posteriori, por nos parecer a mais adequada 

num estudo exploratório, já que a informação emergiu a partir das vivências relatadas 

pelas mães. 

Segundo Vala “ uma vez construídas, as categorias de análise de conteúdo 

devem ser sujeitas a um teste de validade interna (…) o investigador deve procurar 

assegurar-se da sua exaustividade e exclusividade” (1986:113). 
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No primeiro caso, valida-se se todas as unidades de registo podem ser colocadas 

numa das categorias e no segundo que uma mesma unidade de registo só possa caber 

numa categoria.  

Assim, no nosso trabalho e após a leitura das entrevistas, começaram a surgir os 

temas, dentro dos quais as categorias, que por sua vez eram novamente divididas em 

subcategorias. 

 

2.4- PROCEDIMENTOS ÉTICOS 

Com o crescente avanço da tecnologia e da ciência, os profissionais de 

Enfermagem enfrentam cada vez mais dilemas éticos na sua prática. Estes dilemas 

levam a um aumento no número de discussões e debates a respeito de questões éticas, 

na prestação de cuidados. Também o aumento rápido de pesquisas em enfermagem, 

envolvendo seres humanos como sujeitos de investigação tem levado a preocupações e 

reflexões éticas acerca dos procedimentos adoptados de modo a garantir os seus 

direitos.  

Tal como defendem Streubert e Carpenter “ os direitos humanos necessitam ser 

sempre protegidos” (2002:37). 

Por outro lado, em determinadas situações, as exigências éticas poderão entrar 

em conflito com o rigor do método científico. 

De facto, qualquer trabalho de investigação requer do investigador 

conhecimentos, sinceridade e respeito para com as outras pessoas, tanto a nível ético 

como moral, de modo a que a Individualidade Humana seja mantida. Neste sentido 

Streubert e Carpenter afirmam que “ comprometer-se com um estudo de investigação 

implica a responsabilidade pessoal e profissional de assegurar que o desenho dos 

estudos quantitativos ou qualitativos sejam sólidos do ponto de vista ético e moral” 

(2002:37). 

Como referem Bogdan e Biklen “ nada pode ser mais devastador para um 

profissional do que ser acusado de uma prática pouco ética” (1994:75) 

Segundo Queirós   

A ética trata de dois aspectos. Em primeiro lugar refere-se a 

padrões bem estabelecidos do que é certo e errado e que 

prescrevem aquilo que os seres humanos devem ser, geralmente 

em termos de direitos, obrigações, benefícios para a sociedade, 

lealdade ou qualidades (virtudes) específicas (…) em segundo lugar 

a ética refere-se ao estudo e ao desenvolvimento dos nossos 
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padrões éticos pessoais (que nascem dentro de nós e se mostram 

fora de nós, nas nossas acções quotidianas)  

(2001:23-24) 

 

É necessária assim a presença de um código que oriente as pessoas e determine 

limites. 

Neste sentido, ao longo dos anos foram elaborados códigos de Ética, com o 

intuito de orientar a conduta humana. 

Segundo Polit e Hungler (1995) um dos primeiros códigos éticos, de 

reconhecimento internacional, é conhecido como Código de Nuremberga, elaborado em 

1947, após o conhecimento público de experiências efectuadas a seres humanos por 

médicos nazis em campos de concentração. 

Posteriormente, foi elaborada a Declaração de Helsínquia, adaptada em 1964 

pela World Medical Assembly e revista em 1975.  

A ANA (Associação de Enfermeiras Americanas) publicou, em 1974, um 

documento que estabelecia orientações relativamente aos Direitos Humanos para 

Enfermeiras em Pesquisa Clínica e Outros. 

Em 1978, um novo código de Ética de especial importância, é adoptado pela 

Comissão para a Protecção de Sujeitos Humanos para Investigação Biomédica e 

Comportamental.     

Este novo código, conhecido como Relatório Belmont serve de modelo às 

orientações adoptadas por disciplinas específicas. 

Este Relatório identifica três grandes princípios: Princípio da Beneficência, 

Princípio do Respeito à Dignidade Humana e Princípio da Justiça como basilares para 

que os estudos em que participassem seres humanos pudessem receber o aval ético da 

sociedade. 

Cada um desses princípios, segundo Cabral, “ (…) formula a exigência de respeito 

por determinado valor a autonomia ou liberdade das pessoas (pacientes ou sujeitos de 

experimentação), o seu bem – estar, a igualdade ou a imparcialidade.” (in Archer, Biscaia 

e Osswald, 1996:53) 

Assim sendo, os princípios constituintes são: 

Princípio da Beneficência   

Este princípio visa, acima de tudo e segundo Polit e Hungler “ não causar dano” 

(1995) (Seja ele, físico, psicológico, social ou económico). Tem implícitas em si três 

grandes dimensões: isenção de dano, isenção de exploração e relação risco /beneficio. 
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Segundo as mesmas autoras isenção de dano implica que a investigação jamais 

poderá resultar em danos físicos ou psicológicos para os participantes. 

Relativamente à isenção de exploração, defendem as autoras que a pesquisa “ 

não deve colocar os sujeitos em desvantagem ou expô-los a situações para as quais não 

foram preparados” (1995:295) 

Deverá ser dada aos indivíduos a segurança de que as suas informações, não 

serão, de forma alguma utilizadas para outro fim que não o do estudo. 

Ainda relativamente a este princípio, deverá ter-se em consideração o risco/ 

benefício da investigação.  

De acordo com Polit e Hungler  

 

Espera-se que os pesquisadores avaliem, com extrema cautela, os 

riscos e benefícios envolvidos na condução de um estudo (…) os 

consumidores, ao avaliarem a razão risco/ benefício de uma pesquisa, 

devem analisar se eles próprios se sentiriam bem participando (…) essa 

relação deve ainda ser analisada em termos de os riscos que correm os 

sujeitos da pesquisa serem ou não equivalentes ao benefício à sociedade 

e à Enfermagem (…)  

(1995:296) 

 

Princípio do Respeito à Dignidade Humana. 

Este princípio engloba duas vertentes: o direito à auto-determinação e o direito á 

revelação completa. 

O primeiro defende que todos os indivíduos têm o direito de voluntariamente 

decidir se aceitam ou não participar no estudo, salvaguardando que a recusa não incorre 

em qualquer tipo de penalidade. 

É também importante que os participantes tenham conhecimento de que a 

qualquer momento poderão abandonar a investigação. Este principia perspectiva assim a 

pessoa como agente autónomo com capacidade para decidir sobre tudo aquilo que lhe 

diz respeito. 

A segunda vertente deste princípio assenta no direito à revelação completa. Nesta 

base, os participantes só poderão decidir a sua participação mediante as informações 

que lhes forem prestadas. Este princípio é salvaguardado pelo Consentimento Informado 

que na acepção de Polit e Hungler significa que “ os sujeitos possuem informação 

adequada quanto à pesquisa, são capazes de compreender as informações (…) que os 
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capacita a consentir, voluntariamente a participar na pesquisa ou recusá-la” (1995:297) 

 

Princípio da Justiça. 

Este é o princípio que assegura que todas as pessoas deverão ser tratadas de 

modo justo e imparcial. Assegura também a privacidade de cada participante antes, 

durante e após a sua participação no estudo. 

Assim, Polit e Hungler salvaguardam alguns aspectos visando o respeito a este 

princípio: 

• A selecção justa e não discriminatória dos participantes; 

• O tratamento isento de preconceitos daqueles que se recusam a 

participar, ou que se retiram do estudo; 

• O acto de honrar todos os acordos feitos inicialmente entre o 

pesquisador e o sujeito; 

• Respeitar o sigilo sobre todos os dados fornecidos; 

• Divulgar aos participantes, se for esse o seu desejo, os dados 

obtidos. 

 

Para salvaguardar o direito à privacidade e segundo Polit e Hungler “ os 

pesquisadores devem assegurar que a sua pesquisa não será mais invasiva do que o 

necessário, e que será mantida a privacidade dos sujeitos ao longo do estudo” 

(1995:301) 

 

Tendo por base tudo o que foi aqui dito, e de forma a assegurar os princípios 

acima descritos, procedemos do seguinte modo: 

 

� Pedimos autorização por escrito ao Centro de Saúde da Ribeira 

Grande, no sentido de entrevistar as mães inscritas na Unidade de Saúde de 

Rabo de Peixe);  

 

� Após autorização da supracitada instituição, procedeu-se entâo ao 

contacto com as participantes. 

 

� Obtivemos o consentimento informado das participantes, redigido 

numa linguagem acessível, clara e concisa, explicando os objectivos do estudo e 

a importância do mesmo, a metodologia adoptada na pesquisa, os direitos dos 
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participantes e as responsabilidades do investigador. (Direito à auto-

determinação, direito à revelação); 

 

� Respeitamos a decisão das participantes relativamente à sua 

participação ou não no estudo, salvaguardando o seu direito de desistir do mesmo 

a qualquer momento. (Direito à auto-determinação, direito ao tratamento justo e 

imparcial); 

 

� Esclarecemos qualquer dúvida, em qualquer momento do estudo 

(Isenção de exploração, direito à auto-determinação, direito à revelação 

completa); 

 

� Garantimos a confidencialidade de todas as informações obtidas. A 

recolha, tratamento e análise de dados foram da exclusiva responsabilidade do 

investigador e orientador da tese. (Princípio da Justiça - direito à privacidade); 

� As entrevistas foram transcritas sem que qualquer informação que 

pudesse identificar as participantes fosse transmitida. Assim, foi atribuída a cada 

uma um número para identificação. (Princípio da justiça - direito à privacidade); 

 

� Apesar de utilizarmos uma amostra intencional, a selecção dos 

participantes não foi discriminatória, na medida em que todos os elementos da 

população de acesso tiveram a mesma probabilidade de serem escolhidos, desde 

que cumprissem os critérios de elegibilidade. (Princípio da Justiça - direito a 

tratamento justo e imparcial). 
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3-APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

Este capítulo inclui a apresentação e análise dos dados obtidos após a leitura das 

entrevistas realizadas. Primeiramente apresentamos um esquema representativo da 

realidade em estudo, para uma melhor compreensão da mesma, onde se apresentam os 

temas que surgiram. Seguiram-se outras novas (re) leituras das entrevistas, no intuito de 

clarificar os temas que emergiram e de criar categorias e sub-categorias e que serão 

apresentados de seguida. 

Embora cada mulher tenha uma perspectiva única da sua experiência de 

aleitamento materno, alguns aspectos comuns emergiram. 

 



Vivências das mães de Rabo de Peixe durante a amamentação dos seus filhos 

 

 

  

 

Página 
38  

 

 

 

Esquema 1- Esquema representativo da realidade em estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tema 1 – Vantagens da amamentação  

 

Hoje em dia, as vantagens do aleitamento materno e da amamentação são 

sobejamente conhecidas, sendo notório no nosso estudo algum conhecimento das mães 

sobre esta questão. No estudo realizado por Pereira (2004), cerca de metade das mães 
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decidiu amamentar porque “era o melhor para o filho e para a mãe”, mais de um quarto 

das mães fundamentou a sua escolha por “o leite humano ser o melhor para o bebé – 

mãe” e por “favorecer a relação mãe - filho”. Segundo a mesma autora, a maior razão 

que leva as mães a amamentarem é estarem convencidas dos benefícios do aleitamento. 

Estas razões foram também identificadas no nosso estudo como podemos verificar no 

esquema que se segue: 

Esquema 2- Tema Vantagens da Amamentação 

 

Vantagens para o bebé  

 

Um dos factores claramente identificados neste estudo é que as mães 

reconhecem que a amamentação tem vantagens para a criança. 

O bem-estar da criança e a sua saúde foram as justificações encontradas “é 

melhor para o bebé”, “ é o mais saudável”, são expressões que nos indicam que o foco 

da amamentação está centrado nas necessidades da criança. Houve mesmo uma 

participante que referiu que “ (…) o melhor que eu posso fazer pelos filhos nesse 

momento é dar de mamar (… )”E2, L 28-29. Desta categoria emergiram quatro 

subcategorias: Calmante, Protecção contra doenças, Factor de desenvolvimento físico, 

Factor de desenvolvimento cognitivo: 

 Calmante  

 

“ (…) a mama acalmava mais, abençoada mama, acalmava bastante. É verdade 

que quando ele tinha dorzinhas de barriga, eu dava o peito e ele coitadinho calava-se, 

enquanto que com o biberão, nem pensar, não resultava (…) E5 L125-127 

 

“Ele quando eu lhe encosto a mim, ele fica muito mansinho. Não sei se tem 

alguma coisa a ver com isso, mas no meu ver acho que tem…” E10 L24-25 

 

Protecção contra doenças  

 

A protecção imunitária é também uma vantagem do leite materno reconhecida 

pelas mães, como podemos verificar: 

 

“evita muita doença ao bebé” E1 L 29 
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“E digo mesmo, gostei imenso de ter dado leite de peito ao meu filho, evita muitas 

doenças: não sei o que é diarreias, não sei o que é otites, não sei o que é amigdalites, 

porque aquilo ajuda muito”  E1 L 44-46 

 

“O meu mais velho… completamente diferente… foi muita doença…não quer dizer 

que não vá dar, dá! Mas acho que o leite protege muito uma criança”  E1 L 47-48 

 

“Porque dizem…os estudos dizem que o leite materno é muito bom, e protege 

muito de doenças e tudo… e que é muito bom para os filhos, e acho que o melhor que eu 

posso fazer pelos filhos nesse momento é dar de mamar… por isso é que eu 

dou…Pronto, é bom para eles ficarem fortes, resistentes” E2 L27-30 

 

“E parece (que eu fui informada) que o leite materno protege mais das doenças” 

E5 L 63-64 

 

“eu sabia que aquele leite era mais seguro do que os outros leites, porque era raro 

ele ficar com alguma infecção” E8 L 151-152 

 

“ (…) Para mim ele adoeceu porque ele parou de beber o meu leite…eu tenho 

sempre isso na cabeça… que ele ficou com menos defesas… porque aquilo foi… eu 

parei numa semana, depois ele ficou com uma bronquiolite; ele já estava com qualquer 

coisa, mas ficou mesmo mais afectado, e eu tenho aquela coisa na cabeça que talvez se 

ele tivesse com o meu leite ele podia estar com mais defesas, estar mais forte…” E9 L36-

40 

 

“Se não fosse eu, ele não tinha aquele leite que é o melhor para ele, porque o leite 

da farmácia já não tem as mesmas… no meu ponto de vista não é igual. O meu tem tudo 

aquilo que ele necessitava, para ganhar defesas e tudo” E9 L12-14 

 

Factor de desenvolvimento físico  

 

As mães do nosso estudo associam também o crescimento fisico da criança ao 

leite materno: 

 

“é uma criança muito saudável, uma criança muito… não sei… Ninguém diz que 
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aquilo que tem dois anos, porque desenvolve muito.” E1 L48-51 

 

“Até posso trazer fotos… a diferença que tem entre o meu mais velho… o 

leite…ele fica tão fofinho, tão gorducho. E não foi com nada, não foi com papas, não foi 

com farinha, não foi com nada disso…foi com leite materno! 

E o outro, com papas e com leite da farmácia, não tem nada, nada a ver com o 

outro. (…) O meu pequenino era uma bolinha, muito bochechudo, aquelas pernas, 

aqueles braços… e era leite, só leite mais nada”. E1 L254-266 

 

“Pronto, é bom para eles ficarem fortes” E2 L30 

 

 

Factor de desenvolvimento cognitivo  

 

Uma das vantagens identificadas foi precisamente a relação entre amamentação 

e desenvolvimento cognitivo, o que indica que o conhecimento das mães não se 

circunscreve apenas à protecção contra determinadas infecções, mas estende-se a um 

campo mais vasto. Isto parece-nos importante, já que quanto mais vantagens forem 

reconhecidas à amamentação, maior será a motivação da mãe para amamentar. 

Diversos estudos citados por Galvão (2006) verificaram que as crianças amamentadas 

apresentavam coeficiente de inteligência, aumento de habilidades cognitivas e 

desempenho educacional superiores comparativamente a crianças não amamentadas. 

Nesta perspectiva, Pratte-Marchessault (in Galvão; 2006) relaciona o crescimento rápido 

do cérebro com a composição do leite materno, tendo em conta que as proteínas deste 

último são de melhor digestão, e as suas gorduras contêm ácidos gordos fundamentais, 

especificamente humanos, com função indispensável na formação do sistema nervoso e 

cérebro. 

 

“É uma criança muito esperta, muito saudável, uma criança muito… não sei… 

Ninguém diz que aquilo que tem dois anos, porque desenvolve muito. ” E1 L48-51 

 

“ (…) noto diferença em tudo: na questão da inteligência, na questão de se ter 

desenvolvido… Há crianças que estão mais atrasadas… Não! Eu acho o meu filho muito 

desenvolvido demais, e eu acho que foi tudo à base do leite materno.E1 L341-343 
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“E depois é engraçado também, porque acho que está comprovado que os bebés 

ficam mais inteligentes, porque há coisas que a M., com quatro ou cinco semanas ela já 

fazia coisas (...) E hoje em dia, a menina percebe tudo. Não sei se é normal, mas até… 

pronto… (…) Portanto eu acho que eles mesmo em termos cognitivos…” E7 L260-270 

 

Vantagens para a Mãe  

 

Mas as mães reconhecem que a amamentação tem também vantagens para a 

sua própria saúde. A comprovar o que acabámos de mencionar apresentam-se os seus 

relatos que mostram ter emergido quatro subcategorias: Involução uterina mais rápida, 

Perda de peso mais rápida, Está sempre pronto a dar e Poupança Económica.  

 

Involução uterina mais rápida  

 

Fisiologicamente, o acto de amamentar é também benéfico para a mãe, uma vez 

que o aumento transitório da ocitocina, favorece uma involução uterina mais rápida, o que 

diminui o risco de infecção pós-parto e de hemorragias, prevenindo-se assim a anemia. 

De facto, as participantes no nosso estudo também parece terem conhecimento 

desta acção, atribuindo-lhe uma conotação positiva para a recuperação no pos-parto, 

como podemos verificar nas unidades de registo quando referem que: 

 

“ (…) e também é muito bom para o nosso corpo, porque enquanto… agora já não 

sinto, mas enquanto a gente dá de mamar, eu sinto umas dores no útero, e explicaram-

me na maternidade, são as contracções… o nosso corpo volta ao normal muito mais 

cedo. É bom para o bebé e também é bom para a gente… (…) E2 – L30-34 

 

“Depois há aquelas questões, eu acho que até faz bem ao nosso corpo dar o leite 

de mama, faz o útero…não sei quê…” E9 L49-50 

 

Perda de peso mais rápida  

 

Outra das vantagens comummente associada à amamentação, e vista como um 

factor de grande importância para as mães é a perda de peso mais rápida. Contudo e 

como alerta González (2004:45) muitas mães não perdem peso no primeiro trimestre 

após o parto, sendo que pode acontecer até algumas aumentarem de peso por diversos 
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factores. O autor é de opinião que se deve informar as grávidas/mães que esta perda não 

ocorrerá provavelmente nos primeiros três meses, para não gerar falsas expectativas. 

Este foi também um factor do qual as mães se aperceberam e relataram como 

positivo neste estudo: 

 

“(…) na questão do meu peso eu fui muito mais rápido para o meu peso normal, 

porque eu estava com 82 kg e depois eu fui para 71 kg. Eu perdi muito… quer dizer, 

depois de ter tido o bebé e de ter dado peito eu fui quase para o meu peso normal (…)” 

E1 L118-121 

 

“ (…) e depois a gente recupera muito mais rapidamente a forma(…)” E7 L43 

 

Está sempre pronto a dar  

 

O aspecto prático da amamentação foi valorizado por quatro mães do estudo 

como se comprova nos relatos que se apresentam. 

“E aquilo é uma coisa que… aquilo está sempre pronto, não tem que ferver 

biberões nem nada disso, aquilo está sempre pronto ali, a qualquer hora do dia ou da 

noite, aquilo está sempre pronto ali. Por exemplo, eu não me levanto de noite, eu só pego 

nele para ao pé de mim e pronto…” E6 L13-16 

 

“ (…) para mim dá mais trabalho estar fervendo os biberões e tudo, dá mais 

trabalho, mas é assim(…)” E6 L186-187 

 

“(…)quando foi para trabalhar a sério, em Setembro, foi o contrário: tinha que ter a 

preocupação de arranjar o biberão, de aquecer a água, de fazer não sei o quê…é 

horrível, porque a gente antes não tem preocupação nenhuma, é só levar-nos a nós; qual 

biberão, qual água… (risos)” E7 L27-30 

 

“ (…) Já quando eu tava a amamentar era mais fácil. Era mais fácil porque era só 

acordar, pegar nele e pronto. Agora é mais difícil, porque tenho que acordar, sair da 

cama, fazer o biberão, é muito mais chato, mas pronto… faz-se bem…” E10 L38-41 

 

Poupança económica  
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Segundo Rodrigues (2002) amamentar é a forma mais económica de alimentar as 

crianças. A autora refere que se todas as crianças fossem alimentadas com leites 

artificiais nos primeiros anos de vida, os gastos seriam provavelmente incomportáveis 

para os orçamentos de muitos dos países do Terceiro Mundo, visto os rendimentos das 

famílias nessas áreas serem muitas vezes baixos e elevado o seu preço de aquisição. 

Visto que as crianças nutridas com leite materno são mais saudáveis do que as 

que fazem leite artificial, a probabilidade de gastos com despesas de saúde para os 

meninos é também mais baixo, a nível de consultas médicas e medicação. Por sua vez 

os hospitais que promovem o aleitamento materno beneficiam também já que são 

diminuídos os custos associados à compra e utilização de leites artificiais, tetinas, 

biberões, e sua esterilização. 

Este aspecto não foi esquecido pelas mães e emergiu no discurso de três 

senhoras: 

 

“(…)eu também achava muito económico a dar o leite e não comprar na farmácia. 

A gente às vezes podia até querer deixar (…)mas a gente quando pega a ver na questão 

financeira, o que a gente poupa(…)” E1 L 215-218 

 

“(…)toda a gente diz que o leite da mãe faz bem à criança, e além disso também 

ajuda a gente que o leite da farmácia também é caro.” E6 L 28-29 

 

“E segundo porque também ajuda, não é? Toda a vez que se compra uma lata de 

leite sai caro. O dinheiro que eu ia dar para a lata de leite comia bem, e dava mama ao 

meu filho.” E8 L 55-57 

 

“(…)eu pensava, como eu já disse no dinheiro, porque eu não comprava leite de 

farmácia(…)” E8 L 150-151 

 

Vantagens para a díade  

Relação  

 

Como podemos comprovar pelas unidades de registo abaixo descritas, a 

influência positiva da amamentação na relação da díade, foi referida pela maioria das 

mães como uma vantagem importante. Esta foi mesmo a única vantagem que foi referida 

por nove das dez mães deste estudo, o que evidencia bem a importância que lhe é 
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atribuída. 

Como refere Coutinho (2009) o leite materno é o alimento mais perfeito para o 

recém-nascido, cujo benefício mais significativo é o relacionamento mãe – filho. 

O bebé já nasce com incríveis capacidades de percepção, de integração de suas 

percepções e de relacionamento. Ele nasce de olhos abertos, conhece a mãe pelo cheiro 

e é capaz de sugar imediatamente, se colocado ao seio. 

 

“Ai, foi lindo. Eu gostei imenso (…) ele ali a mamar sempre no peito, aquilo ali… 

eu com ele, ele comigo, aquilo é um diálogo que… Eu digo mesmo… é lindo (…) eu 

senti-me mais mãe do meu pequenino que do meu mais velho. Saber que ele esteve ali 

mais junto de mim, saber que ele bebeu leite de mim, que ele esteve ali a comer quatro 

meses comigo… Só aquela coisa de mamar… estar ali agarrado ao meu peito… é lindo! 

Eu digo mesmo. É pena que o meu mais velho não foi… meu rico filho, adoro os dois por 

igual, mas tenho mais aquela coisa porque o meu pequenino… não sei… ou foi porque 

mamou de mim ou foi porque… não sei… é mais aconchegado, mas eu digo mesmo… 

quatro meses e tal… foi mesmo maravilhoso.” E1 L78-90 

 

“ (…) eu gostei imenso de ser mãe com leite materno, foi lindo. Eu posso dizer 

que senti-me mais mãe agora do que há dez anos atrás.” E1 L279-281 

 

“ (…) eu gosto de dar de mamar, é bom senti-los ali… pronto… é uma 

aprendizagem que a gente tem um com o outro… (… )”E2 L11-12 

 

“Eu também não sei explicar muito bem…hummmm… é uma coisa especial, 

porque além daquilo vir de dentro de nós…mesmo cá fora, a gente ainda continua a dar 

alguma coisa da gente…acho muito bom, e estou muito contente por isso, espero até 

poder, dar…” E3 L93-96 

 

“Uma que eu gosto, com o peito a gente sente mais aquela proximidade mãe e 

filho, é uma coisa assim…bonita. É muito bonito ver um filho a mamar ao peito, é muito 

bonito. (…) e eu acho que o filho que mama no peito é mais agarrado à mãe. É muito 

mais…  

Porque as minhas raparigas são mais independentes do que os rapazes. Os 

rapazes sempre foi mais dependentes de mim, e elas não, sempre foram mais 

independentes. E eu acho que o leite tem influência nisso.”E5 L62-68 
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“ (…) eu para mim, a mãe que dá leite de peito ao filho, a criança fica mais 

agarrada à mãe, a gente vai criando mais amor aos filhos, e os filhos à gente.(…) uma 

mãe que não dá leite de peito não gosta do filho,” E6 L11-18 

 

“E depois a gente acaba por ter uma relação com o nosso bebé, muito diferente 

(acho eu) ”.E7 L62-63 

 

“É assim, eu acho que é diferente de dar biberão, porque eu tou sentido que está 

dentro de mim a alimentação para o meu filho. Era, era… completamente diferente, 

porque o biberão qualquer pessoa lhe podia dar, e aquilo não, eu é que tinha que lhe dar. 

Aquela hora ele tinha que estar era comigo para eu lhe dar…” E8 L141-144 

 

“Fiquei um bocadinho triste, eu antes estava mais… tinha mais aquela coisa… ele 

estava mais unido a mim. Agora, pronto, é fazer o leite e dar. Antes era aquela 

preocupação que aquilo era mesmo importante. Não é que esse não seja, mas o outro 

era diferente (…) Sim, era mais… a gente era mais unidos…”E9L 25-30 

 

“ (…) é outra relação com o bebé, quando a gente dá biberão e quando a gente dá 

leite de peito. Porque a minha filha quando nasceu, eu não dei leite de peito, porque ela 

não pegou na mama, eu mesmo não tive leite, quando o leite veio dias depois, ela já 

estava com o biberão, não pegou na mama. Já do meu filho, eu tinha leite e dei leite de 

peito e … é outra relação. Não sei, acho que é o cheiro da mãe, não sei, ele é muito mais 

pegado a mim do que a minha filha e só tem quatro meses, não sei, é outra relação. 

(…) Mesmo quando eu lhe encosto, acho que… não sei… tem outra relação, 

diferente. Já a minha filha não, a minha filha é muito desapegada, ele não. Ele quando eu 

lhe encosto a mim, ele fica muito mansinho. Não sei se tem alguma coisa a ver com isso, 

mas no meu ver acho que tem…” E10 L12-25 

 

Tema 2 – Factores facilitadores  
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Muitas mães no nosso estudo referiram diversos factores, que diferentes entre si, 

contribuíram de forma mais ou menos significativa para facilitar o processo de 

amamentação. Os referidos factores são apresentados no esquema que se segue: 

Esquema 3- Tema Factores Facilitadores 

 

 

Estratégias utilizadas pelas mães  

 

Nesta categoria agrupamos as técnicas referidas pelas mães e adoptadas pelas 

mesmas para facilitar de alguma forma o processo de amamentação. 

Assim, nesta categoria agrupamos as seguintes subcategorias: Colocação de 

Pomada, Uso de bomba extractora de leite, Extracção manual e Conservação do leite 

materno no frigorífico 

 

 

Colocação de Pomada  

 

Embora hoje em dia, a utilização de pomadas esteja já contra-indicada pela OMS, 

esta sub- categoria foi incluída nesta dimensão por ter sido de facto referida pelas mães 

como um factor facilitador e eficaz. Contudo, como refere González (2004:139) “não é 

necessário aplicar qualquer tipo de pomada, e não está demonstrada a utilidade de 

nenhuma”. Ainda segundo o mesmo autor, há quem recomende aplicar no mamilo e na 

aréola algumas gotas do próprio leite depois de cada mamada, deixando secar, não 
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estando igualmente comprovada a eficácia desta estratégia (embora se possam salientar 

os componentes anti-infecciosos e anti-inflamatórios do leite materno) de forma a auxiliar 

na prevenção e na cicatrização de fissuras e gretas mamilares 

 

“De resto não tenho assim nenhum desconforto, não tenho gretas nem nada, 

porque tenho uma pomada que é o [identificação comercial], que eu costumo usar, que é 

óptima e ajuda bastante, principalmente no princípio.” E2 L 131-133 

 

“Eu dava-me era… pronto… golpes de fígado, como eles já eram grandinhos, mas 

eu tenho ali a pomada. Quando eu vejo que está começando eu ponho a pomada e 

pronto.” E 6 L 74-76 

 

“Era o lavar e pôr aquela pomada…” E 10 L 45 

 

Uso de bomba extractora de leite  

 

A bomba extractora de leite foi um dos factores claramente indicados neste estudo 

como facilitador da amamentação. Este é um instrumento útil para que a mãe possa 

extrair leite, pelos mais diversos motivos, seja por ingurgitamento, ou apenas para 

oferecer à criança em momentos da ausência da mãe. 

 

“ (…) como eu utilizei ao mesmo tempo a bomba, eu nunca cheguei a ficar com 

nada, nem golpes nos peitos nem nada, porque eu dava-lhe a boca e como eu via que 

ele não dava… como era muito leite, ele bebia, mas eu tirava com a bomba” E1 L 178-

180 

 

“Que é uma bomba que não dói nada, aquilo simplesmente tira tão bem o leite, 

fica os peitos leves e dá-se ao miúdo.”E 1 L 251-252 

 

“Utilizo, aí é que vejo que sai pouco leite, está-me a sair sessenta para uma 

refeição para ele, é muito pouco. Eu comprei a bomba quando tive a minha primeira filha, 

como eu queria ter mais, então era um investimento” E 2 L 22-24 

 

“Durante a gravidez eles falaram de outras formas de amamentação, como as 

bombas… que eu podia usar uma bomba, e eu usei uma bomba (… )” E 4 L 39-40 
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Extracção manual  

 

Esta técnica foi também referida pelas mães como facilitadora da amamentação, 

em situações diversas, permitindo o alívio das queixas associadas. De salientar porém o 

discurso das mães ao referirem o desperdício de leite. Parece-nos que poderia ter havido 

aqui uma intervenção mais activa dos profissionais de saúde, de forma a alertar as mães 

para evitar este desperdício, aproveitando o leite retirado, conservando-o 

adequadamente para depois dar à criança, se e quando necessário.  

 

“(…) até tive que pôr panos com água quente e espremer leite fora para a bacia… 

pronto… leite bom e ia pondo pela bacia abaixo… mas pronto naquela altura com 

aquelas dores, tinha que ir espremendo e pôr fora(…) E1 L 175-177 

 

“Quando ela não queria mamar, eu punha-a naquela que ela gostava mais e já 

sabia que ela mamava, depois toca lá a tomar banho para ir tirar o leite da outra… (risos)” 

E7 L 169-170 

 

Conservação do leite materno no frigorífico  

 

Nos discursos a seguir transcritos podemos verificar significativos défices de 

informação destas mães (no caso da primeira, que raramente levava a criança a mama, 

fornecendo-lhe o leite materno quase sempre no biberão, e no caso da segunda que 

extraía o leite manualmente pouco tempo antes de a criança mamar, sem dar tempo de 

haver nova produção, o que fazia claro, com que no final da mamada, o bebé 

permanecesse ainda com fome).  

Mais uma vez aqui a importância do papel dos enfermeiros em informar as mães 

para esta possibilidade de conservação, transmitindo contudo informação correcta 

relativamente à dinâmica da amamentação, ao reflexo produzido pela ejecção do leite e 

ao tempo máximo de congelação de acordo com a temperatura, para conservação do 

leite em condições óptimas  

“Enquanto o meu marido dava ao miúdo, eu continuava a tirar dos dois peitos e 

guardava no frigorífico (…)” E1 L 182-183 

 

“Com este eu estou fazendo diferente, eu tiro o leite, guardo no frigorífico e depois 

quando eu dou, é só este leite, porque se eu ponho atrás o suplemento, o leite de lata, 



Vivências das mães de Rabo de Peixe durante a amamentação dos seus filhos 

 

 

  

 

Página 
50  

ele não quer. Então, eu dou-lhe a mama até ter e depois vou buscar o restinho do leite da 

mama ao frigorífico e dou-lhe, para ele ficar mais satisfeito… Também se vai aprendendo 

com a experiência…” E2 L 74-78 

 

Informação obtida  

 

Outro factor que as mães identificaram como facilitador da amamentação foi a 

informação que lhes tinha sido fornecida a partir de diversas fontes. Assim sendo 

agrupamos esta informação em três subcategorias: A partir de terceiros, Em livros, 

revistas, etc, Em aulas de preparação para o parto. De salientar que aqui não foi incluída 

a informação fornecida pelos profissionais de saúde, encontrando-se esta numa categoria 

descrita mais à frente nesta análise. 

 

A partir de terceiros  

 

“ (…) também ter pessoas que amamentaram e que nos deram uma história 

positiva, também ajuda(…)” E 7 L 12-13 

 

“ (…) sempre tive conhecimento. Por ouvir falar mesmo, por ouvir aqui em casa, 

na televisão também, em documentários, e no curso também porque a gente falava muito 

sobre isso, e também como eu trabalho numa creche, a gente está sempre ouvindo mães 

que tiram leite e deixam lá na creche (…)” E 9 L 71-74 

 

 

Em livros, revistas, panfletos etc  

 

Hoje em dia existe uma grande variedade de informação sobre o aleitamento 

materno, organizada de diversas formas: livros, panfletos, internet, revistas e outros 

meios de comunicação social. O facto de a grávida poder levar consigo para casa a 

informação escrita, permitindo-a consultar sempre que necessário, constitui uma mais-

valia, não confinando a informação apenas ao momento da consulta. É de salientar que 

neste estudo as mães atribuíram a essa informação escrita uma conotação positiva, 

identificando-a como factor facilitador para a amamentação.  

Estes dados vão ao encontro dos resultados obtidos por Maia (2007), em que 

mais de metade das participantes referiram os livros/ revistas como uma das principais 
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fontes de informação/ formação. 

 

“Esteve sempre bem, mas também é assim… eu tinha lido muito antes (…) 

também ajuda (…)” E 7 L 11-13 

 

“ (…) É assim, a gente também tem que estar preparadas em termos psicológicos, 

eu lia muito, vi as desvantagens (…)” E 7 L 19-21 

 

“Sei é que elas me deram lá uma folhinha com umas coisas, e (…) isso estava era 

naquele… folheto (…) Tinha muita coisa nova.” E 8 L72-81 

 

Em aulas de preparação para o parto  

 

Como refere González (2004) é importante que se fale em amamentação nas 

aulas de preparação para o parto e pode ser muito útil que as “veteranas” que estão a 

amamentar se misturem com as grávidas. Segundo o autor, a observação e a imitação 

dos modelos é quase mais importante que as explicações teóricas. 

 

“Esteve sempre bem, mas também é assim… eu tinha lido muito antes, fiz 

preparação para o parto (…)” E 7 L 11-12 

 

“Ainda bem que eu fiz aulas de preparação para o parto porque me ajudou numa 

série de coisas, porque a enfermeira com quem eu fiz foi muito terra-a-terra, ela já nos 

prepara de uma maneira que (…) e portanto a enfermeira que me deu as aulas, ela era 

parteira e ela conta-nos ali uma série de situações que ajuda, ajuda…” E7 L 308-314 

 

Experiências anteriores  

 

A experiência adquirida por vivências anteriores de amamentação foi referida 

pelas participantes como facilitadora do processo actual. De facto, parece-nos claro que 

ao terem já passado por uma experiência anterior, as mães adquiriram um saber – fazer 

que se tornou útil nesta fase, na resolução de problemas e delineação de estratégias 

específicas para si. 

 “(…) foi muito mais fácil pegar nele agora e dar de mamar do que na primeira. A 

primeira foi muito difícil. (…) Por acaso foi uma batalha muito grande. Já a segunda 
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quando nasceu, eles puseram do meu lado, e ela estava assim toda activa, e eu disse 

“Ah, ela tem fominha!”, pus-lhe logo a maminha na boca, e com a experiência que eu já 

tinha, eu consegui logo pôr-lhe o peito na boca e foi muito mais fácil.” E2 L 105-111 

 

“Exactamente, agora foi muito mais fácil…”E2 L 116 

 

Conhecimento das vantagens da amamentação para o be bé 

 

“Nunca desisti, porque para mim o mais importante era o meu filho, a necessidade 

de a criança mamar.” E 5 L 163-164 

 

“Só o facto de nós sabermos que estamos a fazer bem a um filho nosso…” E7 L 

9-10 

 

 “ (…) mas depois compensa a gente saber que faz bem à menina…” E 7 L 42-43 

 

“eu acho que se uma pessoa estiver ciente que só faz bem ao bebé, 

sinceramente, primeiro é o nosso filho, depois somos nós.” E7 L 72-73 

 

“Eu só digo às pessoas que vão ser mães que se fizerem um pequeno sacrifício, e 

que esse sacrifício até depois acaba por não ser sacrifício porque o bebé só ganha 

vantagens por nós amamentarmos, eu acho que isso corre tudo muito bem.” E7 L 408-

410 

 

“Eu sempre pensei que fosse o melhor para ele, e como eu quero o melhor para o 

meu filho, foi isso que eu fiz.”E 9 L 74-75 

 

Tema 3- Factores de desmame precoce  

 

Embora a OMS e a UNICEF recomendem a amamentação de forma exclusiva até 

aos seis meses de idade das crianças e a sua manutenção com alimentos 

complementares até aos 2 anos ou mais é um facto que muitas mães optam por terminar 

de amamentar muito antes do recomendado.  

 

De acordo com a Direcção Geral de Saúde, citada por Galvão (2006) “a totalidade 
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das mães conhece as vantagens do aleitamento materno e está empenhada em o iniciar, 

todavia, embora seja uma percentagem elevada (95%) de bebés que à saída da 

maternidade estão a ser amamentados exclusivamente ou alimentados de forma mista, 

dá-se um decréscimo desta percentagem a partir dos quinze dias de vida motivado por 

falsos conceitos, relacionados com problemas técnicos, insegurança, receios e stress.” 

 

De facto, muitos são os factores apontados como causas frequentes do abandono 

precoce da amamentação. Também as mães do nosso estudo identificaram vários 

motivos desencadeantes do desmame prematuro das suas crianças, como se pode 

observar no esquema que a seguir se apresenta: 

 

 Esquema 4- Tema Factores de desmame precoce 

 

Medicação Materna  

 

Um dos factores descritos por uma das mães do nosso estudo para suspender a 

amamentação foi o início da toma de antibioterapia.   

Empiricamente, é sabido que um dos frequentes factores de desmame precoce é 

a toma de medicação materna, o que reforça a importância de se aumentarem os 

conhecimentos dos técnicos de saúde relativamente ao tema, não só do médico que 

prescreve, mas também do enfermeiro que monitoriza a administração. 

Se necessário prescrever medicamentos durante a amamentação, é 

imprescindivel o conhecimento dos factores que determinam a segurança para uso nesse 

período. 

 



Vivências das mães de Rabo de Peixe durante a amamentação dos seus filhos 

 

 

  

 

Página 
54  

“ (…) quando eu fui para o hospital não tive outro remédio senão parar de dar o 

leite ao miúdo porque eu tinha que tomar antibiótico, como eu estava a tomar o 

antibiótico… dar leite e tomar antibiótico não presta… tive que parar(…)Eu já sabia, por 

muitos livros, e mesmo informações aqui do posto… não se deve tomar antibiótico(…) o 

antibiótico vai vir no leite… se a gente tomar antibiótico e transmitir no leite para o bebé 

pode causar problemas. Não sei qual é as causas… mas eu sei que vai haver… 

pronto…”E 1 L57-68 

 

Sentimento de hipogaláctea  

 

O sentimento de hipogalactea é um dos factores mais descritos pela bibliografia 

como contributivo para a suspensão da amamentação. 

Parece-nos que, exceptuando casos específicos em que há de facto, por algum 

motivo uma supressão na lactogénese, esta percepção de “pouco leite” deve – se muitas 

vezes ao défice de informação que as mães têm. O desconhecimento do aparecimento 

do colostro, do período da “subida do leite”, do aleitamento em horário livre, etc, pode 

induzir as mães a pensarem que o seu leite é insuficiente para o bebé. Como refere 

González (2004:149) praticamente tudo levará a mãe a acreditar que tem de facto pouco 

leite, já que o problema de base é a sua insegurança, fazendo com que o choro do bebé 

e as mamadas frequentes sejam interpretadas como sinal de fome. Segundo o autor, 

muitas mães dos nossos tempos acreditam até que só em alguns casos é que a mãe tem 

leite para amamentar, sendo que o “ normal” é não ter leite. De facto, na nossa 

experiência profissional, muitas vezes deparamo-nos com grávidas que, quando 

inquiridas sobre a sua intenção ou não de amamentar, respondem “se tiver leite”, ou “ 

enquanto tiver leite”.   

 

“Mas depois fico é muito desiludida, porque acaba-me o leite muito cedo, e com 

este menino já me está acabando… É tão cedo, eu fico muito triste é mesmo por causa 

disso, é a única dificuldade que eu tenho. Eu dei das outras até um mês e meio, depois 

começa a ficar muito poucochinho, elas começam a ficar com fome e eu tenho que 

recorrer a um suplemento.” E2 L5-10 

 

“(…)vejo que sai pouco leite, está-me a sair sessenta para uma refeição para ele, 

é muito pouco.” E2 L 22-23 
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“(…)bebé era guloso… portanto ele comia muito, de pouco a pouco ele queria 

sempre comer… e pronto…ele não se sentia satisfeito(…)” E4 L 10-11 

 

“O meu peito depois já não era suficiente e pronto, era isto (…)” E4 L 43 

 

“(…)o peito começou a diminuir o leite, já não chegava, ele já não se fartava, 

então eu comecei a dar leite de biberão, e acabei por dar só mesmo leite de biberão.” 

E10 L 9-11 

 

“ (…) porque como já não tinha o leite, para o fim ele sugava já com mais força e 

doía. Não corria nada e ele com aquela gana, chupava. Já tava ficando mais dolorido, por 

isso acabei por dar só mesmo biberão porque eu dava biberão uma vez e leite de peito 

outra, porque não tinha leite de peito suficiente…” E10 L 78-82 

 

Percepção de leite materno pouco nutritivo  

 

Outro factor descrito na bibliografia como podendo frequentemente levar ao 

desmame precoce é a percepção do leite materno pouco nutritivo.  

De facto este foi também um aspecto referido por uma das participantes deste 

estudo. Esta mãe considera o seu “leite fraco”, ficando a dúvida se esta ilação estará 

associada à coloração esbranquiçada e consistência aguada do leite inicial de cada 

mamada, que é muitas vezes o único que as mães observam aquando da colocação da 

mama na boca do bebé. O leite final mais consistente e opaco associado a um leite mais 

nutritivo normalmente não é observado pela mãe, o que poderá estar na origem da 

percepção de leite pouco nutritivo. Verifica-se também uma associação feita pela mãe 

entre a “alimentação inadequada” e a qualidade do seu leite. De salientar aqui a 

necessidade do enfermeiro explicar à mãe que a dieta equilibrada e variada é de facto 

importante para a lactante, mas porque também o é para qualquer outra mulher, e 

qualquer outra pessoa. Seria importante que a esta mãe, como a tantas outras fosse 

explicado que os eventuais défices alimentares daquele período de tempo dificilmente 

alterariam a qualidade do leite e que os benefícios da amamentação para o seu filho se 

mantinham inalterados. 

 

“Porque durante o dia até que… era só o leite que estava fraco, porque eu não me 

alimentava bem (…)” E8 L 118-119       
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Dor 
 
A dor foi uma categoria referida pelas participantes como extremamente incómoda 

e conducente ao desmame precoce. Segundo Sonego et al (2004), a dor associada a 

determinadas intercorrencias, provisórias ou não da amamentação, contribui na 

elaboração do significado da experiência de amamentar, o que interfere na decisão de 

continuar ou interromper esta prática. 

 
Segundo González (2004) a dor intensa do mamilo quando o bebé mama em 

posição inadequada tem provavelmente um valor biológico: quando a mãe sente dor, 

interrompe a mamada. Se o bebé chora novamente a mãe volta a colocá-lo à mama, até 

encontrar, por tentativa e erro, uma posição que não cause dor. O autor acredita que terá 

sido assim durante milénios, e o problema actual, na sua opinião, reside no facto de as 

mães acreditarem que é sua obrigação suportar a dor, quando esta na realidade é um 

sinal de que algo não está bem, a amamentação deve ser indolor. 

 

“ (…) quando eu cheguei ao hospital, ele a mamar, abriu-me logo golpes, fiquei 

logo com aquelas dores, desisti(…)” E1 L 14-15 

 

“ (...) Foi para mim muito difícil, porque eu sentia muitas dores, os meus peitos… 

portanto eu tinha leite, mas…eu tinha muitas dores porque o meu bebé era guloso (…)” 

E4 L 8-9 

 

“Eu amamentei durante um mês e meio. Doía o peito, doía-me. Era uma relação 

boa, mas para o fim, já me doía muito o peito, porque como já não tinha o leite, para o fim 

ele sugava já com mais força e doía. Não corria nada e ele com aquela gana, chupava. 

Já tava ficando mais dolorido, por isso acabei por dar só mesmo biberão porque eu dava 

biberão uma vez e leite de peito outra, porque não tinha leite de peito suficiente…” E 10 L 

77-82 

 

Regresso à actividade profissional  

 

Outro factor que assumiu grande importância para o desmame precoce foi o 

regresso à vida profissional da mãe, após o período de licença de maternidade. Os 

horários, a maior exigência e o cansaço assumiram-se como determinantes para esta 
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decisão.  

 

“E se eu não estivesse trabalhando (…) eu tinha dado sempre, porque leite não 

me faltava… tive de mais.” E 1 L 90-91 

 

“Eu tinha que amamentar até aos seis meses, infelizmente, porque… esse 

governo também é um pouco… também não facilita. Porque aos seis meses temos que ir 

trabalhar; deixar uma criança na creche… evidentemente… está bem que a gente tem 

duas horas de redução, mas ia ser muito stress (…) Quer dizer, ou o governo desse mais 

uma horinha de redução… pronto isso é o meu ver…” E1 L 285-295 

 

“Isso depois a vida é que vai dizendo, porque… eu sou empregada de mesa, 

trabalho por turnos, e isso é difícil… Sair tarde do serviço… 

Pronto, uma coisa é quando a gente está naquele período de amamentação, até o 

bebé fazer um ano sai-se mais cedo, mas sair á noite do serviço… eu vou ver até que 

ponto é que eu consigo ir com isso para a frente…” E2 L 164-168 

 

“Eu acho que é assim, infelizmente da maneira que a nossa sociedade está hoje 

em dia, há imensas mães que eles despedem muito facilmente, e é assim; eu não tive 

qualquer apoio. Eu disse a eles que a menina estava a ser amamentada, foi a mesma 

coisa que dizer “desenrasca-te”. Eu não tive… em termos profissionais, eu não tive 

qualquer apoio.” E7 L 334-338 

 

Experiência que implica maior investimento pessoal e familiar  

 

Para algumas mães do nosso estudo, a experiência da amamentação é algo que 

requer mais trabalho, mais investimento e esforço da própria e da dinâmica familiar, e 

como tal este foi também um factor de desmame precoce. Na opinião destas mães 

aleitamento artificial com biberão é mais prático e simples do que o aleitamento materno: 

 

“(…)mais fácil evidentemente que foi o mais velho. A gente ferve a água de 

manha, mete ali no biberão, aquece um bocadinho e está. É preciso ter muita paciência e 

colaboração. Não é só dizer assim “é só para mim”. Se eu tivesse três ou quatro filhos, eu 

não vou ficar só com aquele. Evidentemente, o meu filho com oito anos na altura, o meu 

marido sempre ajudava, metia a máquina a lavar enquanto eu estava tirando o leite. 
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Quer dizer, tem é que ter colaboração em casa; se houver o marido, se houver 

uma mãe, uma irmã, sempre tem que ter uma ajuda. (…) A gente às vezes podia até 

querer deixar, porque a família também “Ah que paciência, não sei quê, não sei que 

mais”  E1 L 207-217 

 

“ (…) eu ia trabalhar e viver só para ele. Só que eu tinha o meu outro filho, o meu 

marido; quer dizer, não ia dar, eu tinha que desistir”E1 L 292-294 

 

“ (…) eu pessoalmente tinha muitas dores, e… foi um bocadinho stressante para 

mim porque eu não conseguia descansar, ele estava constantemente com fome. Mesmo 

que nós… pronto…damos do lado esquerdo, repousamos do lado direito, mas mesmo 

assim não dava tempo (…)” E4 L 28-31 

 

Tema 4- Dificuldades sentidas  

 

A amamentação, apesar de acto natural e fisiológico, não é isento de 

intercorrencias. Exige um período de adaptação e aprendizagem, tanto para a mãe como 

para o bebé. De facto, algumas alterações na fisiologia da amamentação, bem como na 

anatomia da mama, podem dificultar à mulher a tarefa de amamentar. 

Assim, agrupamos as dificuldades referidas em duas grandes categorias: 

Intercorrencias da amamentação e Adaptação à amamentação, tendo cada uma destas 

sido novamente dividida em outras subcategorias, conforme o esquema que se segue 
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Esquema 5- Tema Dificuldades sentidas 

 

Intercorrencias da amamentação  

 

Nesta categoria, incluímos algumas situações, relacionadas com o processo 

biológico da amamentação, e que surgiram para estas mães como dificultadoras desta 

experiência: Fissuras, Ingurgitamento mamário, Dor, Mamilo Plano. 

 

Fissuras “golpes de fígado”  

 

Embora não tenhamos conseguido apurar a origem desta designação, parece-nos 

interessante referir que, nesta vila piscatória, as fissuras muitas vezes associadas à 

amamentação são designadas por “ golpes de fígado”, como podemos verificar nas 

unidades de registo descritas abaixo. 

As fissuras também podem ser dificultadoras da amamentação e estão 

habitualmente associadas a uma má técnica de amamentação, cuidados de higiene 

inadequados ou interrupção brusca da mamada. Na maioria das vezes, estas fissuras 

são a porta de entrada para agentes infecciosos causadores de mastite, que não sendo 

adequadamente tratada, pode levar à interrupção da amamentação. 

 “(…)e então eu comecei a ter feridas nos mamilos(…)” E4 L 31 

“ (…) ele magoou-me, muito, tive gretas no peito, tive o peito muito inchado, tive 

uma infecção, mas a criança a mamar é que foi sarando aquilo tudo(…)” E5 L 168-170 

“ (…) Eu dava-me era… pronto… golpes de fígado, como eles já eram grandinhos 

(…) E6 L 74-75 
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Ingurgitamento mamário  

 

Na acepção de Rodrigues (2002) o ingurgitamento mamário surge com relativa 

frequência quando a quantidade de leite ingerida pelo recém-nascido é inferior à 

quantidade produzida pela mãe. Esta intercorrencia, segundo a autora, é mais frequente 

nas primíparas e entre as 48 e as 96 horas após o parto, resultando da congestão 

vascular, da acumulação do leite e do edema das mamas. Nestas circunstâncias, o 

recém-nascido não consegue praticar uma adequada sucção, desenvolve-se estase 

láctea, com dor e desconforto para a mãe, e frustração para o bebé, formando-se assim 

um ciclo vicioso muitas vezes conducente ao abandono precoce da amamentação. 

“ (…) A primeira vez que eu amamentei tinha os peitos muito inchados, e depois 

doía muito, e eu tive uns dias que o leite não saia. E depois estava inflamado, estava 

tudo muito vermelho, mas depois passou…” E5 L 91-93 

 

Mamilo plano  

 

 A forma e o tamanho do mamilo não têm influência no desempenho da 

amamentação e a OMS desaconselha pela sua ineficácia no sucesso que as mães façam 

durante a gravidez preparação do mamilo. Este é um dado comprovado pela pesquisa de 

Pereira (2004), que concluiu que tanto o mamilo normal como o subdesenvolvido 

favorecem a pega correcta. Uma das dificuldades sentidas por uma das mães foi o 

formato do mamilo, que no seu entender dificultou significativamente a amamentação: 

 

“ (…) é um bocadinho difícil porque eu não tenho mamilo nenhum, mas com 

esforço e com muita força de vontade consigo” E2 L 4-5 

 

Adaptação à amamentação  

 

Nesta categoria foram incluídas as subcategorias: Restrições alimentares da mãe, 

Colocação do bebé à mama, Horário flexível da amamentação, Utilização da bomba 

extractora de leite por serem condições inerentes à adaptação ao aleitamento, que 

contudo, se revelaram como dificuldades para estas mães. 

 

 



Vivências das mães de Rabo de Peixe durante a amamentação dos seus filhos 

 

 

  

 

Página 
61  

 

Restrições alimentares da mãe  

 

A alimentação da mãe e a sua interferência na composição do leite materno foi 

uma dificuldade sentida por uma das mães. 

A este propósito, Gonzalez refere que “ não é necessário forçar a ingestão para 

alcançar os valores recomendados e é preferível que a mãe se alimente de acordo com o 

seu próprio apetite” (2004:43)  

Segundo o mesmo autor 

A composição do leite materno altera-se pouco com a dieta 
materna. As quantidades de proteínas, lipidos e lactose no leite não 
variam com a dieta. Pode variar a proporção entre ácidos gordos 
saturados e não saturados, mas de qualquer forma, o leite materno 
é rico em ácidos não saturados mesmo que estes sejam escassos 
na dieta da mãe. A concentração de algumas vitaminas varia de 
acordo com a alimentação da mãe, mas o leite será sempre 
adequado se a mãe não sofrer de um défice vitamínico 

(2004:44) 
 

Verificamos, pelos excertos a seguir transcritos que a mãe valorizava e acreditava 

na necessidade de alimentação diferenciada para a lactante, tendo sido esta uma das 

suas principais dificuldades. A escolha dos alimentos certos para a mãe, mostra-se como 

um factor importante para a quantidade e qualidade do leite que vai nutrir o bebé: 

 

“ (…) É preciso ter uma série de cuidados, seguir muito à risca as 

recomendações, porque por exemplo, uma vez apetecia-me muito um chocolate, ela já 

me dormia sete horas seguidas à noite e eu disse “deixa-me experimentar comer um 

chocolatinho que só dou maminha amanhã de manhã”, e ela ficou cheia de pipocas na 

cara (risos), portanto eu quero crer que foi do chocolate (…)” E7 L 37-41 

 

“Para mim, o que me custou mais foi a alimentação que eu levei; eu adoro 

repolho, couve, feijão verde (risos), não comi, aí eu segui mesmo à risca. Ali o primeiro 

mês, andava sempre desconsolada, pensava na comida, mas depois eu fui controlando. 

Por exemplo, eu não sou de bebidas alcoólicas, mas que vontade que eu tinha de beber 

uma cerveja, e então à meia-noite e tal, como ela já fazia aqueles intervalos grandes à 

noite, eu bebia um golinho de cerveja (risos), mas eu não bebia muito, era só um 

bocadinho (…)” E7 L63-69 
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“(…)porque até o que a gente come influencia o apetite da menina, porque eu 

lembro-me que ela era muito presa de intestinos… e então eu pensava “O que é que eu 

vou comer para a menina fazer mais cocó?”. Porque tudo isso influencia (…) E7 289-292 

 

Colocação do bebé à mama  

 

Como verificamos nas unidades de registo a seguir transcritas, as mães sentem 

ainda uma grande ansiedade face a um dos aspectos basilares da amamentação: a 

colocação do bebé à mama. Em nossa opinião, isto dever – se – à provavelmente à falta 

de modelo, problema de que padece a maioria das mães actualmente com as alterações 

nas famílias modernas, e que faz com que muitas mulheres nunca tenham tido 

oportunidade de ver ninguém amamentar, o que não permitiu a construção da 

aprendizagem do saber-fazer: 

 

“ (…) o que eu sentia era um stress enorme, só de eu saber que ela podia pegar, 

ou podia não pegar, já me caía o pingo de suor pelas costas (e estamos a falar do mês 

de Fevereiro). Era um stress, e eu ficava extremamente ansiosa, e tenho a certeza que 

passava essa ansiedade para a menina, porque ela… não sei… e depois houve uma fase 

que ela ou enjoou, ou então… não sei… acho que eles passam por uma fase que não 

lhes apetece comer muito, e aquilo, o pôr à maminha e ela não queria, era horrível.” E7 L 

155-161 

 

“(…)porque nós depois acabamos por saber qual é a melhor posição, mas até a 

gente descobrir qual é a melhor maneira para eles mamarem ou como é que eles se 

sentem melhor, ou como é que mamam melhor, não é à primeira nem à segunda, é o que 

eu digo, ao final de um mês é que eu já pegava na M. e maminha para um lado, maminha 

para o outro… mas até a gente descobrir como é que a menina gosta, qual é a melhor 

maneira (…)” E7 L 284-289 

 

“Não, não foi fácil, porque ele não queria pegar. Ele metia a boca, depois eu tinha 

que o segurar, depois também a enfermeira lá em baixo [serviço de obstetrícia] ajudou-

me, mas ele depois pegou bem, depois deixava, depois metia a boca, depois não queria 

(…) E 8 L26-28 
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Horário flexível da amamentação  

 

Nos últimos anos, a bibliografia vem defendendo o horário livre das mamadas, ou 

seja uma forma mais livre de amamentar, sem horários pré-estabelecidos. No entanto, 

até há algum tempo atrás, (e actualmente em algumas maternidades), os bebés eram 

mantidos em berçários e levados às mães somente para mamar. Segundo Gonçalves (in 

Gusman; 2005), isto acontecia sensivelmente de três em três horas, baseando-se os 

profissionais nos horários habituais dos biberões. Segundo o autor, as mulheres dessa 

geração podem ter incorporado essas orientações e tentam transmiti-las novamente às 

mães actuais, que acabam por incorporar essas “normas”, levando a uma concepção 

errada da actuação no aleitamento materno.  

 

“Foi para mim muito difícil, (…) porque o meu bebé era guloso… portanto ele 

comia muito, de pouco a pouco ele queria sempre comer… e pronto…ele não se sentia 

satisfeito, então eu comecei a pensar em só dar o colostro, ou seja, fiz duas semanas de 

amamentação…” E 4 L8-12 

 

“ (…) foi um bocadinho stressante para mim porque eu não conseguia descansar, 

ele estava constantemente com fome. Mesmo que nós… pronto…damos do lado 

esquerdo, repousamos do lado direito, mas mesmo assim não dava tempo (…)” E4 L 28-

31 

“(…)o que me custou um bocadinho foi… eu acho que ela nasceu com os sonos 

trocados: durante o dia dormia seis horas e depois durante a noite não dormia nada, e 

depois era toda a noite, de hora a hora, maminha para fora, maminha para fora (…)” E7 L 

85-88 

 

“Porque no princípio ela não aguentava as três nem as quatro horas; aquilo era 

duas horas e meia, às vezes três, e a gente tem que estar… pronto… exige um 

bocadinho de sacrifício (…)” E7 L142-144 

 

“ (…) De início, na primeira semana, eu estava para desistir, porque era muito 

cansativo, e eu não estava acostumada durante a noite a ter que me levantar, dormia 

toda a noite (…) eu vim para casa numa sexta-feira, e no Domingo, eu tive quase toda a 
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tarde a dar leite porque ele nunca ficava satisfeito (…)” E8 L 4-12 

 

 

Utilização da bomba extractora de leite  

 

Como já referimos neste trabalho, a utilização da bomba extractora de leite foi um 

dos factores que algumas mães consideraram como facilitador da amamentação. 

Contudo, a utilização da mesma foi também sentida como dificuldade. Como podemos 

comprovar no registo que se segue, embora tenha sido aconselhada pelas enfermeiras 

da unidade de saúde a adquirir uma bomba extractora de leite, esta mãe não foi treinada 

a utilizá-la, tendo isto constituído factor de stress e propiciado o desmame precoce. Mais 

uma vez aqui parece-nos importante que os enfermeiros incluam este aspecto nas 

consultas de vigilância pré-natal, sendo necessário que as próprias unidades de saúde 

tenham um destes aparelhos para demonstração e ensinos, para que as mães se 

possam familiarizar com os mesmos. 

 

“Não foi fácil, porque a minha primeira bomba que eu comprei não tinha… hum… 

pronto, ninguém tinha falado comigo qual era a bomba que eu devia comprar e eu 

comprei uma por sete euros e tal e eu pensei que aquela que era a bomba boazinha. E 

então era uma assim com um bocadinho de plástico e uma borracha e quando eu 

apertava a borracha para tirar o leite, doía imenso. E eu disse “Ah não, nem pensar nisso, 

eu não vou tirar leite, eu vou desistir.” (…) Eu tive experimentando, depois a roda estava 

muito forte, puxava muito, doía-me, depois o marido tocou naquela rodinha mais para 

trás, e eu fui, fui (…) “E1 L 227-242 

 

Tema 5- Quando uma nova gravidez ocorre em paralelo  com a amamentação  

 

Algumas mães do nosso estudo engravidaram novamente enquanto ainda 

estavam a amamentar. Consoante as suas concepções e decisões pessoais, estas 

optaram por continuar a amamentação ou suspendê-la. Neste tema, após a análise mais 

cuidada das entrevistas, emergiram então duas categorias: Mantém a amamentação e 

Interrompe a amamentação. 
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Esquema 6- Tema Quando uma nova gravidez ocorre em paralelo com a 

amamentação 

 

Mantém a amamentação  

 

Segundo Gonzales (2004), algumas crianças desmamam espontaneamente 

durante a gravidez da mãe, contribuindo para o efeito três factores essenciais: a 

alteração do sabor do leite, a sensibilidade do mamilo, e a idade da criança. Contudo, 

outras crianças continuam a mamar durante a gravidez e após o nascimento do novo 

bebé. Esta situação foi relatada por uma das mães do nosso estudo, como podemos 

verificar pelo seguinte excerto: “ mais velho tinha ano e meio quando eu engravidei para o 

segundo, e ele continuou a mamar sempre durante a gravidez. O outro bebé nasceu e eu 

continuei a dar de mamar aos dois. Amamentei mais ou menos até aos dois anos e 

meio.” E5 L10-12 

Nesta categoria emergiram duas subcategorias: Mantém a amamentação e 

Recompensador, porque tinha os dois juntos. 

 

Experiência cansativa  

 

No nosso estudo, apenas uma das mães continuou a amamentar durante a 

gravidez e após o nascimento da outra criança, tendo amamentado os dois filhos 
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simultaneamente por algum tempo.  

 

“Foi um bocadinho cansativa, porque o mais velho mamava mais do que o mais 

novo, e depois tive que dar um suplemento. E quando comecei a dar o suplemento o 

mais moço já não queria tanto o peito, portanto ele acabou de ser amamentado ao peito 

mais cedo do que o mais velho, por causa dessa… no intervalo eu dava biberão, porque 

não era suficiente, porque o mais velho mamava mais, e ele acabou por deixar.” E5 L72-

76 

 

Recompensador, porque tinha os dois juntos  

 

Para esta mãe, embora tenha sido uma experiência cansativa, foi também 

benéfica, porque mantinha os seus dois filhos numa proximidade com ela que só a 

amamentação permite. 

Neste caso, como já verificamos a criança desmamada mais cedo foi a mais nova, 

o que em nossa opinião, não terá sido o ideal, já que esta carecia mais dos nutrientes 

indispensáveis do leite materno, do que o irmão mais velho. Contudo, obviamente que 

desmamar a criança mais velha, podia também não se revelar tarefa fácil. A este respeito 

González refere “ (…) o desmame brusco é traumático e deve evitar-se sempre que 

possível. Também é aconselhável que o desmame não coincida com outros 

acontecimentos que possam tornar-se stressantes para a criança (…) como o nascimento 

de um irmão” (2004:127) Segundo o mesmo autor, para conseguir um desmame gradual, 

o melhor é não oferecer a mama à criança, mas também não recusar quando esta a 

pede. Refere que nas crianças mais velhas, o problema não é substituir o leite materno 

como alimento, mas sim a amamentação como fonte de proximidade e segurança. 

Nestes casos então é importante que o pai e outros familiares significativos participem 

mais activamente no cuidado à criança e que a mãe não descure outras formas de 

contacto como brincar, fazer jogos, contar histórias, etc… 

 

“Até quando eu quis tirar ao mais velho, eu senti pena porque ele gostava tanto 

(risos). Mas eu depois fui tirando devagarinho ao mais velho, que era para ser para o 

outro, mas depois como o outro mamava biberão também, largou a mama. Mas eu 

gostava, porque eu conseguia ter os dois sempre mais perto de mim.” E5 L85-86 
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Interrompe a amamentação  

 

Segundo Sonego et al (2004) a ocorrência de uma nova gravidez aparece muitas 

vezes como um motivo para desmame. As autoras destacam a herança cultural como um 

factor preponderante nesta decisão. No estudo realizado pelas mesmas, as pessoas do 

círculo social das mães lactantes desencorajavam-nas a continuar a amamentar por 

acreditarem que a continuação do aleitamento materno prejudicaria a criança. 

Neste caso, verificamos que a mãe suspendeu por opção pessoal a amamentação 

quando voltou a engravidar. Associou o desmame não só à nova gravidez, mas também 

à idade da criança, que na sua perspectiva “já era grandinho”. O seu discurso faz-nos 

crer que para esta mãe já não havia problema em desmamar a criança, face à sua idade, 

e que o seu papel, para ela, neste aspecto já estava cumprido. 

 

Pena de deixar  

 

“ (…) Não, não. Eu parei, eu quis parar mas as enfermeiras disseram que não 

fazia mal continuar, mas eu quis parar, porque eu disse grávida para um e amamentar… 

mas ele também já era grandinho, já tinha três anos, o meu M.A. Mas a gente sente uma 

diferença, então não. Ainda se é pouco tempo, pronto… ainda…mas agora uma distância 

grande como eu deu, já se sabe que a gente sente uma diferença (…) E6 L55-59 

 

Tema 6- O pai e a amamentação  

 

Nos resultados obtidos, podemos aperceber-nos que as atitudes dos homens em 

relação à amamentação têm vindo a mudar ao longo dos tempos, percebendo-se um 

interesse crescente dos mesmos em participar e saber mais sobre o assunto, e em 

consequência, quiçá um impacto positivo na duração do aleitamento. 

Como refere Costa (2007), a concepção do papel do pai na relação com o bebé e 

mais especificamente na amamentação tem sofrido alterações nos últimos anos. 

Acreditava-se que a criança nos primeiros meses de vida relacionava-se só com mãe, 

hoje em dia as pesquisas e a observação refinada dos comportamentos dos recém – 

nascidos mostram que desde os primeiros dias este tem também percepção do pai. 

Assim, o progenitor entra na vida da criança muito mais cedo do que supúnhamos. 



Vivências das mães de Rabo de Peixe durante a amamentação dos seus filhos 

 

 

  

 

Página 
68  

Segundo Costa (2007), a preferência dos companheiros quanto à alimentação das 

crianças é um factor decisivo da maioria das mulheres pela amamentação e por sua 

duração. Num outro estudo de Pavill citado também por Costa (2007), a maioria das 

mulheres (84%) respondeu que a preferência dos seus parceiros quanto à alimentação 

das crianças era o factor mais importante na sua decisão em amamentar. 

 

 

Esquema 7- Tema O pai e a amamentação 

 

Pai adapta-se à vontade da esposa  

 

Embora se tenham notado posturas diferentes nos pais, foi evidente que em todos 

os casos estes se adaptavam à vontade da esposa. Apoiando o aleitamento, de forma 

mais ou menos activa, ou apoiando a suspensão do mesmo, o que se ressalvou foi o 

facto de os pais deste estudo não assumirem opinião contrária à esposa. 

 

Apoia amamentação  

Papel pouco activo  
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Segundo Costa (2007), apesar de hoje em dia assistirmos a uma alteração do 

papel de pai, tornando-se este mais participativo e com voz activa no aleitamento, ainda 

são identificados homens/pais que não valorizam o apoio dado às esposas como forma 

de manutenção do aleitamento, pois acreditam que os cuidados com os filhos são 

responsabilidade exclusivamente das mulheres, mantendo-se à margem do processo. É 

como se permanecessem com resquícios da visão tradicional do papel de pai. 

De facto, também no nosso estudo tivemos relatos de participantes cujos maridos, 

embora concordassem com a amamentação assumiram uma postura de algum modo 

afastada da experiência, atribuindo o foco desta à mãe: 

 

“Recebi… ele disse que o leite era bom, mas que a iniciativa era minha, não sei 

quê… “ E 1 L147-148 

 

“Mas depois à noite, no sofá, se eu estou a dar de mamar, ele está ali de roda, a 

ver, pronto, está acompanhando”E2 L60-61 

 

Papel activo  

 

Como já referimos, a classificação destas duas subcategorias baseou-se no apoio 

do pai ao aleitamento, assumindo ou não a responsabilidade de tarefas de cooperação 

para com a mãe, com o intuito de promover o sucesso do aleitamento materno. Assim, 

emergiram as seguintes sub-categorias: Colabora nas tarefas domésticas, Ajuda a 

colocar o bebé à mama, Colabora na utilização da bomba extractora de leite, Colabora 

nos cuidados à mama, Dá à criança biberão com leite materno. 

 

Colabora nas tarefas domésticas  

 

Como referem Levy e Bértolo (in Coutinho; 2009:34) os primeiros 15 dias de vida 

do bebé são fulcrais para que a lactação seja bem estabelecida. Durante este período é 

necessário que alguém substitua a mãe nas tarefas domésticas para que esta possa 

dedicar-se a tempo inteiro ao seu filho. 

Também no estudo de Costa (2007) as pais desenvolveram mecanismos de 

participação: ajudavam nos afazeres domésticos, apoiavam a mulher, ajustaram e 

desenvolveram estratégias para as mudanças que os filhos provocaram nas suas vidas. 
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De facto, é bem evidente no relato que se segue a estreita relação entre a ajuda 

que o marido fornece e o prosseguimento da amamentação: 

 

“Porque eu penso que se o meu marido não fosse assim, eu também não fazia o 

que eu faço. Se ele fosse assim um marido de não ajudar, não dava para tudo, não dava 

para tudo, porque isso [amamentar] também empata muito tempo (…) o meu marido, 

graças a Deus, sempre me ajudou. E isso é muito importante, eu já sou mãe de cinco, e 

se os maridos todos ajudassem, eu penso que era muito melhor.” E 6 L 121-129 

 

“É preciso ter muita paciência e colaboração. (…) Evidentemente, o meu filho com 

oito anos na altura, o meu marido sempre ajudava, metia a máquina a lavar enquanto eu 

estava tirando o leite. 

Quer dizer, tem é que ter colaboração em casa; se houver o marido (…) sempre 

tem que ter uma ajuda.” E1 L207-213 

 

Ajuda a colocar o bebé à mama  

 

“ (…) ele é que ia buscar a menina ao berço, punha na caminha comigo, se ela 

não queria pegar ele ajudava: ou levantava a blusa, ou tocava na menina, ele ajudou-me, 

ajudou-me (…) ele ajudava-me e levantava-se e às vezes ele próprio pegava na 

maminha e ajudava a pôr na boca da menina ” E 7 L 190-196 

 

“ (…) quando ele via que a coisa não estava a correr bem ele vinha e dizia para 

levantar a maminha ou meter a almofada mais para o lado ou virar a menina (risos).” E 7 

L 221-223 

 

Colabora na utilização da bomba extractora de leite  

 

“ (…) Fui eu mais o meu marido, e ele comigo, foi a gente os dois. Eu tive 

experimentando, depois a roda estava muito forte, puxava muito, doía-me, depois o 

marido tocou naquela rodinha mais para trás, e eu fui, fui, “ah Pedro, está bom”, que era 

o meu marido.” E 1 L240-243 

 

“Ele ajudava… naquilo que ele podia, até como eu tirava com a bomba, às vezes 

eu cansava-me, e ele tirava, ele ajudava-me…” E 9 L 92-93 
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“Portanto, ele deu-me o apoio total a qualquer decisão que eu tomasse. E foi uma 

pessoa que até me ajudou a amamentar, porque ele pegava na bomba e nós dois é que 

tirávamos o leite, porque eu nem tinha forças para puxar o leite. Portanto ele é que puxou 

(…)”E 4 L 197-110 

 

Colabora nos cuidados à mama  

 

“Ah, ele nunca foi ao contrário, e ele ajudava...hummm, quando eu tinha dores no 

peito (…) E 5 L 42 

 

“O que ele chegou muita vez então a fazer foi ir buscar gelo para pôr nas 

maminhas e ele punha, ele ajudou muito nesse sentido, mas eu acho que…(…)” E 7 L 

215-217 

 

Dá á criança biberão com leite materno  

 

Embora o conteúdo do biberão fosse leite materno, esta não seria obviamente a 

melhor forma de procedimento. Como já referimos nesta análise, esta mãe raramente 

levava o bebé à mama, não sabemos se por falta de conhecimento, se por conveniência 

pessoal… 

Contudo, embora o procedimento fosse questionável, a intenção do pai era de 

facto ajudar, como podemos comprovar nos excertos: 

 

“Mas ajudou-me muito, e é assim… eu dava leite ao miúdo, tinha leite a mais, 

tirava, ele ia-me guardar no frigorifico. Às vezes eu estava a dormir, e estava o bebé a 

mamar, ele é que acordava, eu acordava depois, “olha o rapaz está a mamar”deixava-o 

arrotar, pronto foi um homem que sempre ajudou, que sempre colaborou (…)”E 1 L149-

152 

 

“(…)como era muito leite, ele bebia, mas eu tirava com a bomba… o meu marido 

dava, porque aquilo tem uma parte que a gente vaza para o biberão e continua a tirar… 

Enquanto o meu marido dava ao miúdo, eu continuava a tirar dos dois peitos e guardava 

no frigorífico.” E 1 L180-183 
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Apoia suspensão da amamentação  

 

Mais uma vez aqui verificamos uma adaptação do pai à vontade da esposa. Neste 

caso, a mãe queria suspender a amamentação, e o pai apoiou a decisão. Note-se 

contudo que este pai é o mesmo que, enquanto mãe amamentou, também a apoiou 

activamente, conforme podemos comprovar pelos registos descritos anteriormente. 

Embora seja salutar este apoio incondicional, parece-nos que poderá estar por 

trás destas situações, algum sentimento quase de impotência por parte do pai: 

questionamo-nos até que ponto este não achará que estas decisões são unicamente da 

mãe, e que o seu papel é só apoiá-las sem oferecer resistência ou desagrado?  

 

“ (…) e ele viu a situação que eu passei e ele é que me incentivou a dar o leite em 

pó. Ele ajudou-me e eu assim até podia descansar mais, portanto foi uma pessoa que 

sempre me apoiou em qualquer decisão que eu tomasse. “ E 4 L 110-112 

 

“ (…) compreendeu muito bem a minha atitude de mudar o leite, porque ele 

próprio dizia-me que eu não estava bem.”E 4 L 119-120 

 

Tema 7-A família e a amamentação  

 

As mães referiram diversos membros da família como tendo um papel mais ou 

menos importante na amamentação. Contudo, foi notório o papel que as entrevistadas 

atribuíam à sua própria mãe. As opiniões das avós deste estudo divergiam, algumas a 

favor da amamentação dos meninos, outras notoriamente contra, apesar de na maioria 

dos casos, elas próprias terem amamentado. No caso das avós que manifestavam 

preferência pelo aleitamento artificial, esta prendia-se essencialmente por acharem que o 

leite artificial seria uma opção mais fácil e merecedora de menos esforço para a mãe, e 

por outro lado, por acreditarem que o leite de vaca e as papas introduzidos precocemente 

seriam sinónimo de maior crescimento físico do bebé. 

Assim, e face à importância aparentemente atribuída às avós dos meninos, 

optamos nesta apresentação de dados por separa-las dos restantes elementos da 

família. 
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Esquema 8- Tema A família e a amamentação 

 

 

As avós e a amamentação  

As avós promovem a amamentação  

 

Pelas unidades de registo abaixo transcritas, verificamos que as mães sofreram 

influência da sua própria mãe relativamente à decisão de amamentar. O facto de a sua 

mãe ter amamentado os filhos foi um factor preponderante para que a participante 

decidisse também ela amamentar: 

 

“ (…) a tal questão do leite, ela dizia “Ah, acho que se tiveres leite fazes bem”” E7 

L253-254 

 

“ (…) depois a minha mãe disse “Ah, não pode continuar assim, porque tu tens é 

que comer, porque senão o teu leite não fica forte, ele não vai ficar fartinho…”(…)” E 8 

L8-10  

 

“Quem me disse as coisas foi a minha mãe. Ela é que me disse “Se tu tiveres leite 

de peito vais dar.” Ela é que me foi apoiando para dar leite de peito.” E8 L 85-86 
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“(…)no princípio ela dizia-me “vais dar leite de peito que é muito bom, o bebé não 

fica doente, custa a ficar doente” E8 L 128-129 

 

“Hummm… minha mãe dava, minha dava à gente, por isso eu fui pelo exemplo 

dela, ela dava, deu à gente todos, ela teve dez filhos e ela amamentou a gente todos, foi 

o exemplo dela…”E5 L 26-28 

 

“ (…) mas também quando a minha mãe dava peito, eu também dizia que um dia 

quando tivesse filhos também ia amamentá-los. Eu fui a única filha que deu de mamar 

aos filhos. Minha mãe tem dez filhos, sete filhas e eu fui a única que amamentei. E tenho 

muito orgulho.” E5 L 105-108 

 

“(…)porque a minha mãe também deu à gente todos, portanto isso vai passando 

de mãe para filho.” E6 L9-10 

 

Estes resultados vão ao encontro do estudo de Galvão (in Pereira; 2004.198), que 

encontrou também associação entre “a mãe ter sido amamentada” e a duração do 

aleitamento” 

 

As avós não promovem a amamentação  

 

Verificamos que se por um lado as avós têm um papel positivo e promotor da 

amamentação, o contrário também acontece e estas constituem uma importante 

elemento a considerar, pela influência que exercem sobre as filhas. Neste estudo foram 

evidenciados como factores para oposição das avós a concepção de que as papas 

lácteas alimentam mais e melhor, “ o bebé fica mais gordinho”, a percepção de que o 

aleitamento artificial é mais fácil e implica menos incómodo para a mãe e finalmente a 

ideia de que com o leite artificial a criança também é bem alimentada, tal como a mãe 

também o foi. 

 

 “A minha mãe é que disse … ahh… ela apoia isso, mas… é aqueles 

pensamentos que é dos antigos… que a papa é melhor… que fica mais gordinho (…)” E3 

L62-64 
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“Até pela minha mãe, eu não tava dando leite de peito. Ela tava sempre a dizer 

que o biberão é mais fácil, para eu dar o biberão, que era mais fácil (…) Hum, é… é que 

aquela hora de dar de amamentar, tinha que ter um sítio mais privado para dar de 

amamentar. O biberão em qualquer lugar, entre aspas, a gente faz o biberão e dá ao 

bebé, não é? E já o leite de peito é diferente, a gente tem que ter mais cuidado… Às 

vezes quando a gente ia a algum sítio juntas e eu tinha que dar a mama, ela dizia logo 

“Já viste? Se desses biberão, era mais fácil.” E10 L108-117 

 

“E eu também tinha uma mãe que me tentava acalmar e dizia “olha não te 

preocupes, tu também foste leite em pó e correu bem. A gente na altura depois vê 

(…)”E4L86-87 

 

“Hum… quando eu ficava stressada, a minha mãe dizia-me “Deixa essas 

maminhas da mão!” (risos) “Tu bebeste leite de lata e não morreste”. E7 L229-230 

 

“Se vês que vais ficar cheia de stress, deixa essa maminha e compra leite.” E7 

L238 

 

Outros elementos da família e a amamentação  

Família promove amamentação  

 

Nesta subcategoria, emergiram três outras subsubcategorias: Família incentiva 

amamentação, Apoia decisão da mãe amamentar e Critica o facto de a mãe ter desistido. 

Optamos por fazer esta separação por acreditarmos estarem patentes aqui duas atitudes 

diferentes: enquanto na primeira, a família não só apoia como incentiva activamente a 

amamentação, na segunda a família concorda com aleitamento, mas numa atitude mais 

passiva, ou seja, não se opõe à decisão da mãe amamentar ,mas também não assume 

um papel pró-activo. 

 

Família incentiva amamentação  

 

“Ah, tenho uma irmã que defende muito o leite de peito, que o bebé deve ser 

amamentado (…) E4 L27-28 

 

“A minha irmã também dá aos filhos todos, e eu sempre disse que dava aos meus 
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filhos todos (…) E6 L10-11 

 

“A minha cunhada, ela tinha muitas coisas sobre a amamentação, e ela deu-me 

muita coisa para ler. E durante a gravidez, ela apresentou-me a uma amiga dela que 

tinha amamentado e nós falamos das vantagens e das desvantagens e ajudou…porque 

depois… mesmo no princípio, eu lembro-me quando estava no hospital, que estava 

naquele desespero, no pega, não pega, ela era daquelas pessoas que chegava lá, 

pegava naquela maminha, punha a maminha na boca da rapariga, pegava na almofada, 

punha almofada para um lado, rapariga para o outro. (risos) Mas ela ajudou-me, ajudou-

me muito” E7 L 277-284 

 

“ (…) tinha sempre alguém para me ajudar (…) até a minha cunhada nunca 

pensou que eu ficasse tanto tempo (…) tinha sempre alguém tão pertinho de mim, que 

me tirava as minhas dúvidas, mas tive muita necessidade de tirar dúvidas. E foi ela que 

me ajudou a preparar o mamilo, e foi ela que me ajudou a pôr a pomada e “faz assim, faz 

assado” E7 L363-372 

 

“É o ambiente em que eu vivo, porque todas as pessoas da minha família que 

tiveram bebés sempre deram” E9 L62-63 

 

Família apoia decisão da mãe amamentar  

 

No seguinte excerto, é evidente a importância que a mãe atribui ao apoio da 

família para o sucesso da amamentação: 

 

“Graças a Deus, não tenho aquele tipo de família que está sempre “ e é só isso” “e 

dá outro tipo de leite”, “porque esse leite não chega” “ dá papas que é melhor”.  

Então eu disse “eu vou fazer assim” e as pessoas também não são do contra. “ Já 

que queres dar só o leite, dá só o leite.”. Porque há mães que são influenciadas por trás 

“E não faças isso (…) o bebé vai ficar com fome…” E depois acabam por cair, ficam com 

aquela insegurança e depois acabam por cair…Mesmo assim não tive nada disso na 

família, que isso também ajuda um bocadinho, sempre me apoiaram…” E2 L47-53 

 

Família critica o facto de a mãe ter desistido  
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No caso desta mãe, a família (principalmente as mulheres) por promover a 

amamentação, assumiu uma posição de crítica face à decisão de desmame: 

 

“Recebi (…) criticas por parte da família, não fui muito apoiada, porque queriam 

que eu tivesse continuado” E4 L22-23 

 

“ (…) porque aquela outra parte familiar, entre as mulheres, as outras mulheres 

(mães) são muito críticas. Recebemos muitas críticas das outras mães (…) as outras 

mães da minha família, não me apoiaram tanto (…) [na decisão de desmame] pronto, 

somos uma família de muitas mulheres, de muitas mães e como eu já disse, senti-me um 

pouco sozinha relativamente à minha decisão.” E4 L131-140 

 

Família não promove amamentação  

Família desencoraja amamentação  

 

Contudo, se muitos casos vimos em que as famílias incentivam e apoiam a 

amamentação, o contrário também se verifica e podemos verificar pelos excertos a seguir 

que também numa atitude de oposição, a opinião da família pode ter uma forte influência 

sobre as atiudes da mãe: 

 

“(…)na minha família ninguém deu, ninguém dava e ainda hoje em dia ninguém 

dá. E eu é que … até que a minha família esmorecia-me quando eu ia lá “ ai que 

paciência, não sei quê, eh pá toda a hora a dar de mamar, sempre aí, que coisa de 

chata…” Pronto, em vez de estarem a ajudar-me, estavam-me desajudando, e eu é que 

tinha aquela força (…) da minha família toda, quem amamentou a primeira vez fui eu (…) 

E1 L110-124 

 

“A gente às vezes podia até querer deixar, porque a família também “Ah que 

paciência, não sei quê, não sei que mais” E1 L215-217 

 

“Por fim a pessoa esmorece de ir ao fundo com o leite. Porque eu tive para 

desistir, tanto porque eu não tive colaboração entre a família” E1 L273-274 

 

Outros filhos manifestam repulsa pela amamentação  
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Para Galvão (2006) desde a infância e durante a adolescência, as meninas e os 

meninos, dado que tanto as atitudes masculinas como femininas afectam as normas 

sociais, deveriam ser orientadas positivamente em relação ao aleitamento, através tanto 

das suas vivências quanto da educação formal, e as vantagens do aleitamento 

enfatizadas dentro da educação familiar pelo que aconselha as mães lactantes a 

permitirem que crianças de todas as idades as observem quando alimentam e cuidam 

dos seus bebés. No nosso estudo amamentar à frente de outros filhos poderia ter 

contribuído para o insucesso da amamentação. 

De facto a repulsa dos filhos poderia constituir um embaraço para a mãe, o que 

felizmente não aconteceu neste caso. Contudo, não podemos deixar de estranhar esta 

atitude por parte das crianças, já que esta mãe tinha vários filhos, todos eles sendo 

amamentados até aos 2/ 3 anos, portanto, as crianças supostamente deveriam estar 

familiarizadas com esta experiência. Questionamo-nos então se estas atitudes dos 

meninos serão influência do grupo de pares. Esta parece-nos uma sugestão interessante 

para uma investigação futura: analisar as concepções das crianças em idade escolar 

relativamente à amamentação. 

 

“ (…) às vezes esse (filho mais pequeno) quando está a beber, os outros mais 

velhos dizem “Ai nojento”(…)” E6 L100-101 

 

Tema 8-O Grupo de Pares e a amamentação  

 

As pessoas da rede social da mãe influenciam o processo de amamentação, bem 

como os sentimentos que daí podem ser desencadeados. A influência pode ocorrer por 

meio de comentários, algumas vezes muito subtis, mas que para uma mãe fragilizada 

pela situação vivenciada, passam a ter importantes significados. Assim, neste tema 

emergiram duas categorias: O apoio do Grupo à mãe e O apoio da mãe ao grupo. 
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Esquema 9- Tema O grupo de pares e a amamentação 

 

O apoio do grupo à mãe  

 

Nesta categoria estão compreendidas as subcategorias que evidenciam 

influência, positiva ou negativa, consciente ou inconsciente, do grupo de pares sobre a 

mãe. Assim sendo, emergiram duas subcategorias: Grupo encoraja amamentação e 

Grupo desencoraja amamentação. 

 

Grupo encoraja amamentação  

 

Nesta categoria, é bastante notória a influência que o grupo de pares exerce 

sobre o comportamento de um indivíduo. Muitas vezes nem nos apercebemos o quanto 

as nossas acções são modeladas por aqueles que de alguma forma fazem parte da 

nossa experiência. 

 

Mães do puerpério servem como incentivo para a mãe amamentar  

 

Para esta mãe, observar as outras puérperas a amamentar constituiu-se como um 

factor impulsionador, quase como se a mãe tivesse sido encorajada a amamentar, por 

ver que as outras também o conseguiam: 
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“ (…) digamos que também foi as outras mães lá do hospital. Todas as outras 

mães lá da maternidade davam a amamentação, e eu senti-me assim um pouco… 

pronto, se as outras eram todas capazes, eu de certeza que o ia ser, e foi aí que 

eu…pronto.” E 4 L 160-163 

 

Amigas incentivam e alertam para a importância da a mamentação  

 

O apoio, conselhos e relatos de experiências positivas por parte das amigas e 

colegas serviram de estímulo para as mães amamentarem. Isto revela-se de extrema 

importância já que muitas vezes as mães são mais influenciadas pelo grupo de pares do 

que pelos profissionais de saúde.  

 

“As pessoas que falavam comigo, pessoas que são mães (…) falaram muito 

comigo e então eu decidi dar o colostro” E 4 L 59-61 

 

“pronto, eu tenho uma grande amiga que  sempre disse que era o melhor para ele. 

E ela para mim é como se fosse uma segunda mãe e como aquilo que ela dizia era 

mesmo (…) e eu pensava “claro, vai ser melhor, e vai ser isso que eu vou fazer” E9 L 63-

66 

 

 “ (…) ela apresentou-me a uma amiga dela que tinha amamentado e nós falamos 

das vantagens e das desvantagens e ajudou(…)” E7 L278-279 

 

Grupo desencoraja amamentação  

 

Nesta categoria, incluímos os itens nos quais o grupo de pares se constituiu como 

impulsionador para o desmame, seja através dos relatos de experiências negativas, seja 

através de preconceitos. Foram relatados factores diversos como a dificuldade em lidar 

com determinadas problemas da amamentação, como as fissuras, mas foram também 

relatadas como desencorajadoras as crenças associadas às alterações do corpo materno 

associadas à amamentação. 
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Amigas desencorajam a amamentação  

 

Nesta subcategoria são descritos alguns dos excertos dos diálogos das mães que 

evidenciam preconceitos das amigas desencorajadores da amamentação. É importante 

que o enfermeiro compreenda a influência dos grupos de pares nas concepções das 

mães, para que possa adequar a sua intervenção, identificando factores subjacentes a 

determinados comportamentos, e incluindo as pessoas significativas para a mãe nas 

acções de sensibilização e promoção do aleitamento materno. 

 

“ (…) tive algumas amigas que diziam “Ah eu não consegui, mas já que 

consegues e não tens golpes, vai em frente”. Tive pelo menos duas amigas minhas que 

já eram mães e que não conseguiram (…). Por fim a pessoa esmorece de ir ao fundo 

com o leite.” E 1 L270-273 

 

 “ (…) às vezes… é como uma colega minha da minha turma, ela diz “ai que 

impressão”(risos) .” E3 L68-69 

 

“Elas dizem “Ai Deus me livre, agora” Porque elas pensam que dar o leite de peito 

que estraga o peito. (…) Essa semana eu estive lá [unidade de saúde de Rabo de Peixe] 

com o meu filho e elas disseram “Ah, agora para mim ficar com os peitos grandes”. E eu 

disse “Eh mulher, isso não fica com os peitos grandes, tu a não amamentares tens uns 

peitos maiores do que os meus, e eu já dei leite a cinco filhos…” E6 L 167-177 

 

Na unidade de registo transcrita a seguir, verificamos que a mãe estabelece uma 

ligação entre a idade e o aleitamento materno, quando refere “ (…) essas raparigas 

novas é que não querem dar (…)”  

 

Segundo Pereira (2006) na literatura podem ser encontradas várias investigações 

em que a idade não se associou ao sucesso do aleitamento materno, contudo, ainda que 

sem diferenças estatisticamente significativas, os resultados dos referidos trabalhos 

evidenciam que amamentaram em maior percentagem e durante mais tempo as mães 

mais velhas, o que também se verificou no estudo levado a cabo pela supra-citada 

autora. Será que estes dados se prendem com o facto de as mães mais velhas terem 

ainda algumas referências das suas próprias mães, tendo oportunidade de vivenciar a 
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experiência da amamentação no seio familiar enquanto crianças e adolescentes, 

experiência essa que as actuais mães mais novas já não tiveram? 

“(…)eu digo que é por causa disso, do tamanho do peito, porque a gente quando 

fala em dar leite de peito elas dizem é só isso. (…) Essas raparigas novas é que não 

querem dar, elas dizem que dá muito trabalho, que não é prático. Eu acho que não, para 

mim dá mais trabalho estar fervendo os biberões e tudo, dá mais trabalho, mas é assim. 

Só se é… não sei, elas dizem que dá mais trabalho. Mas quando eu digo a elas “Porque 

é que vocês não dão leite de peito?” “Ai senhora, era para os meus peitos ficarem 

grandes”. Depois elas também dizem conversas às vezes tolas, está percebendo? Elas 

dizem que os peitos que não é para os filhos, que é para os maridos.” E6 L 182-191 

 

“Tenho amigas minhas, mas elas dizem “Ah, o peito nem pensar” , elas não 

gostam.  

Elas dizem que é porque… quando cria aquelas gretas nos mamilos, doem, elas 

desistem logo, eu nunca desisti. E depois dizem coisas tolas “Ai dar peito, que horror, as 

mamas é do meu marido”.” E6 L134-139 

 

“ (…) eu tinha colegas que diziam “Ah, não, porque é que agora eu vou lhe dar a 

mama se há os leites e não sei quê… e depois o meu corpo também pode ficar 

diferente…”. E 9 L45-47 

 
 
O apoio da mãe ao grupo  

 

Nesta categoria incluímos as unidades de registo que explicitam, de alguma 

forma, o apoio/ajuda fornecida e relatada pela participante às amigas/colegas, que terá 

facilitado o processo de amamentação das mesmas. Num estudo de Coutinho e Leal 

(2005) as autoras verificaram que as mulheres que amamentaram têm uma atitude 

positiva, percepcionam menos obstáculos e tendem a aconselhar mais as suas amigas a 

amamentar.  

 

Mãe ajuda e informa familiares, amigas e colegas a amamentar  

 

“Eu fiz isso com a minha cunhada! (…) Eu disse à minha cunhada “Ó pega na 

bomba, podes esterilizar a bomba na água fervida…” 

Eu peguei no peito dela, eu tirei o leite e ela deu, e o bebé já tem um mês e uma 
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semana e ela está dando o leite ao bebé… Ela tira setenta, oitenta, sessenta e cinco… 

aquilo que tiver e dá à miúda.” E1 L33-40 

“ (…) porque a minha sobrinha está estudando e está grávida e eu já estive 

fazendo um estudo com ela, como é que ela há-de fazer para poder dar leite, só leite 

materno ao bebé.  

 

 “ (…) o que eu posso dizer é que das minhas amigas, eu fui das primeiras a ser 

mãe, e então elas estavam interessadas em saber qual era a minha opinião, quando têm 

filhos. 

Eu tive mais foi um papel de informadora e de lhes dizer a minha experiência qual 

foi, e ainda hoje em dia se alguém me pergunta, eu só digo a minha experiência, não digo 

o que deve ou não fazer. A minha experiência foi essa e as minhas colegas e amigas, 

que espero que sejam futuras mães, acho que cada pessoa é que pode ver e pode sentir 

e decidir o que deve fazer. Pronto, nós todas devemos saber, devemos estar informadas, 

que é o mais importante. Qualquer pessoa deve ser informada.” E4 L146-154 

 

“Essa semana eu estive lá [unidade de saúde de Rabo de Peixe] com o meu filho 

e elas disseram “Ah, agora para mim ficar com os peitos grandes”. E eu disse “Eh mulher, 

isso não fica com os peitos grandes, tu a não amamentares tens uns peitos maiores do 

que os meus, e eu já dei leite a cinco filhos…” E6 L174-177 

 

“Portanto eu fui algumas vezes ao Centro de Saúde falar da minha experiência de 

amamentação a algumas grávidas (…)”E7 L483-484 

 

Tema 9-Sentimentos vivenciados  

 

Como refere Almeida a amamentação é “ um acto impregnado de ideologias e 

determinantes que resultam das condições concretas de vida” (in Gusman; 2005:61)  

É dessa realidade concreta e desse quotidiano, vividos por cada mulher, no papel 

de mãe, que veremos surgir a singularidade e subjectividade desse acto, nitidamente 

regulável pelas relações estabelecidas. 

Na acepção de Gusman “ falar de aleitamento como algo singular é falar de uma 

experiência única e particular, o que pode ser muito difícil, especialmente para nós, 

profissionais de saúde, tão habituados a rótulos, protocolos, rotinas e regras.” (2005:62) 
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Como refere Gomes  

 

Há momentos em que alguns profissionais da área, no afã 
de trazer uma resolutividade imediata para o alcance dos padrões 
nutricionais e a redução de doenças, entre outras metas, nem 
sempre se dão conta do cenário das emoções do qual a 
amamentação faz parte. As ações e as reações são atravessadas 
por componentes emocionais que, mesmo não estando explícitos, 
fornecem sentidos que as sustentam. 

(in Gusman; 2005:62) 

 

Esquema 10- Sentimentos vivenciados 

 

Partilha  

 

“E depois com a experiência que nós vamos aprendendo, mãe e filho, eles depois 

já acabam por saber o mamilo que se tem, como é que se deve abrir a boca, como é que 

se deve fazer, e é muito mais fácil, para eles e para a gente. “ E 2 L 121-124 

 

“(…)nós depois acabamos por saber qual é a melhor posição, mas até a gente 

descobrir qual é a melhor maneira para eles mamarem ou como é que eles se sentem 

melhor, ou como é que mamam melhor, não é à primeira nem à segunda, é o que eu 

digo, ao final de um mês é que eu já pegava na Mariana e maminha para um lado, 

maminha para o outro…” E7 L284-288 
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“(…) porque aquilo custa um bocadinho no princípio, mas depois, se ela pegar 

bem, qual biberão…” E7 L379-380 

 

“Depois fui-me habituando, claro que no princípio doía-me as costas, eu pus até 

um sofá no meu quarto para mim ficar mais confortável(…)” E 8 L 19-20 

 

“(…)é uma coisa especial, porque além daquilo vir de dentro de nós…mesmo cá 

fora, a gente ainda continua a dar alguma coisa da gente…acho muito bom, e estou 

muito contente por isso,,, espero até poder, dar…” E3 L93-96 

 
Sacrifício  
 

“ (…) dar peito também tem o seu… também é cansativo, porque há crianças que 

são insaciáveis, e quando elas são insaciáveis, a gente cansa-se mais para dar peito, e 

dói muito a coluna…” E 5 L 151-153 

 

“ (…) a gente mães se não fizer o sacrifício pelos nossos filhos, quem é que vai 

fazer?(…) Não é prazer, querida. Porque se não fosse pelos meus filhos, eu não dava, 

porque isso custa, eles dão dentadas, isso também mexe para a gente, com a coluna, 

mexe muito com as costas, não é pelo prazer que a gente dá, eu dou porque eu sei que 

faz bem aos meus filhos.”E 6 L81-93 

 
“(…) exige algum sacrifício pessoal, e depois para quem gosta de sair…” E7 L135-

136 
 
Privação  
 
“É claro que priva, priva muito: a alimentação por exemplo; eu gosto muito de um 

chocolatito e só pude comer um passado 8 meses.” E 7 L 7-8 

 

“Agora, prende um bocadinho, prende. Para mim, o que me custou mais foi a 

alimentação que eu levei; eu adoro repolho, couve, feijão verde (risos), não comi, aí eu 

segui mesmo à risca. Por exemplo, eu não sou de bebidas alcoólicas, mas que vontade 

que eu tinha de beber uma cerveja, e então à meia-noite e tal, como ela já fazia aqueles 

intervalos grandes à noite, eu bebia um golinho de cerveja (risos), mas eu não bebia 

muito, era só um bocadinho, mas é engraçado que eu também tive desejos de cerveja 
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durante a gravidez, e foi realmente uma ano e tal sem beber cerveja.”E 7 L62-71 

 

 

 

Ansiedade  
 
“Como é que eu hei-de dizer… foi… horrível. Eu não sentia vontade de desistir 

porque eu estava muito motivada, o que eu sentia era um stress enorme, só de eu saber 

que ela podia pegar, ou podia não pegar, já me caía o pingo de suor pelas costas (e 

estamos a falar do mês de Fevereiro). Era um stress, e eu ficava extremamente ansiosa, 

e tenho a certeza que passava essa ansiedade para a menina, porque ela… não sei… e 

depois houve uma fase que ela ou enjoou, ou então… não sei… acho que eles passam 

por uma fase que não lhes apetece comer muito, e aquilo, o pôr à maminha e ela não 

queria, era horrível.” E7 L154-161 

 
“Mas aquele princípio do pega, do não pega, do transpirar, será que ela vai pegar 

bem, será que ela vai comer bem, provoca muita ansiedade” E7 L397-39 

 

Vergonha (momento intimo)  
 
 
“ (…) é assim, se eu estivesse sozinha sem visitas, era ao peito, dava-lhe o peito 

e ele mamava. De repente se era uma pessoa que não era de família ou que vinha fazer 

visita, eu com receio, eu dava sinal ao meu marido “Ah vai buscar o biberão”E1 L 193-

196 

 

“ (…) o amamentar é um momento íntimo, quanto muito o meu marido ou a minha 

mãe, mas de repente estava na hora dela comer e vinham todos, com os filhos… eu tinha 

que dar de comer à M. e aquelas coriscas vinham todas atrás de mim, e… Oh pá é 

horrível, porque a gente está a se adaptar; no princípio a gente vê que a menina quer 

comer e aquela gente toda a olhar (…)” E7 L177-182 

 
Processo natural  
 

“ (…) aquilo para mim foi uma coisa simples… não me doía, não me deu 

feridas…” E 3 L 22-23 
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“ (…) mesmo lá quando eu tive a bebé, ela disse “ dá o peito!” e eu dei, e ela 

mesmo assim  pegou logo, e… parecia que eu já tinha tido algum filho…” E 3 L 52-53 

 

“(…)depois é uma coisa normal… talvez para outras pessoas não… mas para 

mim foi uma coisa normal, como ainda é…” E3 L 70-72 

 

“Não tinha problema nenhum, eu saía à mesma, eu dava mama mesmo na 

camioneta, em qualquer lado. Eu… dava-lhe a mama, cobria com um pano, com aquela 

cobertazinha de cobrir, sem problema nenhum, e mamava a toda a hora que ele 

quisesse, não havia problema. Para mim nunca houve grande problema, tanto é que eu 

amamentei sempre de um para o outro.” E 5 L 97-101 

 

“Porque o peito foi dado foi para os nossos filhos mamarem, como a minha mãe 

dizia.” E 5 L 149-150 

 

“Olhe, sabe, enquanto estava a ligar esse gravador, eu estava a lembrar-me de 

uma coisa muito gira: uma conversa que eu tive uma vez no obstetra em que ele estava a 

falar com o meu marido sobre a amamentação e comparou as mulheres às vacas (risos). 

Eu nunca vi uma vaca não ter leite; pode ter mais ou menos quantidade, mas tem sempre 

alguma coisa, não é?” E 7 L2-6 

 

“(…)passado um mês aquilo era como se fosse uma vaquinha leiteira (risos).” E 7 

L105-106 

 

“Eu já durante a gravidez nunca pensei nisso, porque durante a gravidez, caiu-me 

muito leite, nunca tive esse problema. Eu via sempre pelo lado positivo, e graças a Deus 

correu pelo lado positivo. Nunca tive também chatices, a minha família ajudou-me 

sempre. E mesmo nunca tive aquelas feridas nos peitos que as mães às vezes têm, nem 

nada…” E8 L47-51 

 
Prazer  
 
Se por um lado, pode ser atribuída uma conotação negativa ao aleitamento 

materno, significando este incómodo ou insegurança, por outro, as mães também 

relataram que pode ser prazeroso. 
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“Mas… é bom, é… eu gostei imenso, foi maravilhoso” E1 L167 

“Eu é que sabia o que é que gostava (…) eu dou, porque eu gosto de dar (…) 

L147-149  

“Mas depois, eu digo, é o melhor que pode haver” E7 L25 

 

 

Tema 10 – Os profissionais de saúde e a amamentação  

 

 

Esquema 11- Tema Os profissionais de saúde e a amamentação 

 

Neste tema, serão apresentados os dados relativos a todos os profissionais de 

saúde referidos pelas participantes. Os dados foram agrupados em 3 categorias: Os 

Enfermeiros da Unidade de Saúde de Rabo de Peixe e a amamentação, Os enfermeiros 

do serviço de Obstetrícia e a amamentação e Os médicos e a amamentação.
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Os enfermeiros da Unidade de Saúde de Rabo de Peixe  e a amamentação  

 

Após uma análise mais cuidada das entrevistas, emergiram nesta categoria 4 

subcategorias: Desenvolvem estratégias promotoras da amamentação, Impõem a 

amamentação, Não promovem, Ajudam e aconselham na escolha de leite artificial. 

Como poderemos verificar pelos dados apresentados a seguir a opinião das mães 

relativamente a estes profissionais diverge, sendo que algumas consideraram o papel 

destes fundamentais para o sucesso da amamentação e outras consideraram que foi de 

facto um papel pouco activo e que beneficiariam de mais apoio por parte dos 

enfermeiros. 

 

Desenvolvem estratégias promotoras da amamentação  
 
 
Como refere Rodrigues (2002), a maioria das gestantes toma uma decisão sobre 

o modo como vai alimentar o seu filho antes do parto, relacionando-se a precocidade 

dessa escolha com o sucesso da amamentação. Assim e segundo a mesma autora, a 

preparação física e psicológica para a amamentação deve iniciar-se nas consultas pré-

natais, constituindo estas alturas essenciais para levar a grávida a sentir-se motivada 

para amamentar o filho que está por nascer. É ainda Rodrigues (2002) quem refere 

alguns estudos que parecem ter encontrado uma relação entre a frequência de consultas 

pré-natais e a decisão de amamentar. Também no estudo de Pereira (2004), verificou-se 

que a quase totalidade das mães receberam através dos profissionais de saúde, durante 

a vigilância pré-natal e no pós-parto formação/informação sobre aleitamento. 

 

 “(…)foi a ajuda da enfermeira P.  e da Enfermeira M. A.; se não fosse eu não 

tinha dado…” E1 L141-143 

 

“Hum… as enfermeiras são muito boas. Se a gente tem alguma dúvida, elas 

explicam muito bem, dão-nos força, apoiam, por acaso eu gosto muito das enfermeiras 

que estão aqui no posto.” E2 L82-84 

 

 

 “Pelas enfermeiras… Se elas não me tivessem dado… pronto, se eu não tivesse 

participado no estudo, e tirar as dúvidas que eu tinha com elas e sobre a alimentação e 

sobre o leite materno, eu não tinha chegado aos pontos que eu cheguei… Podia ter 
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esmorecido como eu esmoreci do meu mais velho, mas como houve esse curso e eu 

participei nesse curso e depois as dúvidas elas esclareceram-me; e elas estavam sempre 

“T., se precisares disso ou daquilo ou se tiveres alguma duvida… tudo bem, tudo ok.”, 

portanto foi o que eu fiz. Toda a duvida que eu tive depois de nascer o miúdo, eu fui 

perguntando, nunca teve problema.” E1 L95-102 

 

“O sucesso que eu tive e dou graças a Deus foi à Enfª P. e à Enfª M.A., alguma 

duvida que eu tive depois do meu pequeno ter nascido liguei à enfermeira P., como eu já 

lhe disse e ela deu o apoio por telefone.” E1 L 325-328 

 

“É um papel bom, porque tudo o que a gente precisa e alguma coisa que a gente 

não saiba, elas estão sempre prontas a ajudar.” E3 L81-82 

 

“Era da enfermeira. Elas faziam o ensino, diziam como é que eu tinha que fazer, 

quando estivesse dolorido, quando tivesse gretas, como é que eu tinha que tratar e isso 

tudo. As enfermeiras ensinaram-me tudo como é que haveria de ser (…) as enfermeiras 

sempre deram bons conselhos, sempre me ensinaram. E mesmo depois quando era 

preciso eu ir lá, elas ajudavam-se sempre e ensinavam sempre o que era preciso”E5 

L178-189 

 

“ (…) também na casa do povo, elas falavam com a gente e diziam as coisas 

como eram(…) acho que sim, sempre ajuda. Elas vão dando aquele conselho, sempre 

ajuda a pessoa, não é? A mãe que gosta de dar e ouve o conselho da enfermeira e vê 

que aquilo é bom para a criança, ainda tem mais influência, não é?”E6 L152-160 

 

Impõem a amamentação  

 

Galvão (2006) é de opinião que o dar de mamar não tem limite cientificamente 

estabelecido. A sua duração depende, essencialmente, dos dois intervenientes, mãe e 

criança, e são eles que decidem quando interromper esta relação alimentar e afectiva. 

Quando um dos parceiros não quer mais, chegou o momento de acabar com a 

amamentação, no entanto enquanto a mãe e o filho sentirem prazer não se devem deixar 

influenciar por intervenções externas. Este aspecto é de extrema importância e deve ser 

tido em conta por todos os profissionais que ajudam as mães a ter sucesso na 

amamentação, contudo como se pode observar no relato que a seguir se apresenta não 
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foi esta a situação verificada com uma das mães do estudo.   

 

“Depois as enfermeiras daqui, de Rabo de Peixe, durante as consultas do bebé, 

continuaram sempre a apoiar-me. Só que era às vezes uma imposição: “Tens que dar, 

tens que dar, tens que dar”. E4 L47-50  

 

“ (…) eu senti que era quase como uma imposição, mas eu também percebo um 

pouco o lado delas, porque… temos o leite, para já é grátis, não pagamos, e elas diziam 

é do melhor que há, tem tudo o que o bebé precisa, é natural. Mas pronto, eu queria era 

explicar a elas o que se estava a passar comigo, eu não estava a sentir-me bem, eu não 

me sentia bem comigo e penso que elas… pronto não era o filho delas e elas não 

estavam a tomar isso como grande importância, estavam só a tentar transmitir “Porque 

faz bem, porque é bom, porque isso ou aquilo”. Estavam só a tentar transmitir as 

vantagens. Eu contava-lhes as desvantagens, que eu não estava a ter uma boa relação 

com o meu filho devido aquela situação e acho que elas não tentaram perceber essa 

parte, só queriam transmitir as vantagens e foi assim mais uma imposição em vez delas 

compreender o todo.”E 4 L 94-104 

 

“Quando eu explicava que não me estava a sentir bem, não é que elas dissessem 

“ Ah não, não pense nisso”. Não, não era isso, elas tentavam falar comigo; só que o que 

eu queria que elas me dissessem… eu queria que alguém me dissesse “olha esquece, 

toma o leite em pó, não penses mais nisso.” Não é que elas se impusessem muito, mas 

pronto, elas queriam era mostrar o lado positivo. Acho que foi importante também elas 

estarem sempre a mostrar-me o lado positivo, também mostra da parte delas que elas 

querem o nosso melhor e o nosso bem, tanto para nós, como para o bebé. Porque para a 

mãe também faz bem dar o leite, não é? Não é isso que está em causa. Agora eu queria 

era o quanto antes… pronto elas tentaram, não foi à primeira consulta… pronto, digamos 

que elas enrolaram-me um bocadinho na primeira e na segunda consulta. (…) Quer dizer, 

elas não tiveram um papel negativo, tiveram até um papel muito positivo. Agora foi um 

pouco… como é que eu hei-de dizer… Foi uma barreira ali no início… eu queria, elas não 

queriam, e eu sentia… (…) Agora eu acho é que elas tentaram esgotar todas as 

hipóteses de dar amamentação e não leite em pó” E4 L 184-203 

  

 “Recebi criticas por parte das enfermeiras (…) não fui muito apoiada, porque 

queriam que eu tivesse continuado (…)” E4 L22-23 
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Não promovem a amamentação  

 

Apesar de termos verificado das subcategorias anteriores que o papel dos 

enfermeiros foi visto muitas vezes como benéfico e até mesmo essencial na experiência 

da amamentação, também houve mães que consideraram a intervenção deste 

profissionais como pouco activa. Nesta subcategoria emergiram duas subcategorias: Não 

falam muito na gravidez, Não ensinam; reportando-se estas duas à falta de intervenção 

na gravidez e no pós-parto, respectivamente. 

 

Não falam muito na gravidez  

 

“Pouca informação que eu tive do posto de saúde, hummm…” E 1L8 

 

“… é assim, durante a gravidez, não falam muito nisso, talvez era bom falarem, 

para as pessoas que não estão muito interessadas(…) As pessoas também inventam 

muitas desculpas para não dar de mamar; e talvez durante a gravidez se houvesse uma 

palavra em relação a isso, abrir os olhos das pessoas talvez houvesse mais mães a 

amamentar…”E2 L89-96 

 

“Não… que eu me recorde assim, não…é só saber se está tudo bem com o bebé, 

se sente, se não sente. É só o momento em si, mas o futuro, não trabalham nisso… que 

eu me recorde não me falaram nada disso…” E2 L 99-101 

 

“Eu nunca tive isso aqui” [informação sobre aleitamento materno] E 3 L 52 

 

“Não, nunca foi muito falado, porque… quando eu decidi dar leite de peito … 

disseram logo que eu fazia muito bem e nunca mais falaram mais nisso…” E 3 L 76-77 

 

“ (…) ela só falou comigo em amamentação uma vez, depois, como eu mudei de 

enfermeira… a doutora nunca falou nada disso comigo, depois mudei de enfermeira 

também não falava, só via-me, pesava, assim…directamente no assunto, nunca tive lá 

em cima grandes coisas…” E8 L 66-69 
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“Não, não. Nunca falaram assim disso…” E10 L71 
 
Um dos objectivos das consultas durante o período pré-natal é a educação para a 

saúde, constituindo momentos ideais para a realização de intervenções educativas e de 

sensibilização para o aleitamento materno.  

Dado que parte das participantes neste estudo afirmou não ter recebido 

formação/informação sobre o aleitamento materno, os resultados deste estudo não 

deixam de ser preocupantes, merecendo por isso uma reflexão. Questionamo-nos se 

estes resultados poderão indicar que os profissionais de saúde envolvidos na vigilância 

pré-natal não incluíram de facto este tema nas consultas, ou se as participantes não se 

recordam de a ter recebido. 

 

Não ensinam  

 

Através dos discursos referidos, verificamos que as mães sentiram pouca ajuda 

prática no pós-parto, o que poderia ter contribuído talvez para uma experiência mais 

facilitada e com menos intercorrencias: 

 

“ (…) eu acho que ainda devia de ter mais informações na questão de… a 

enfermeira… pronto… pegar na mãe e dizer” anda cá, não tenhas receio”. E1 L30-32 

 

“ (…)não foi que eu tivesse informação, não foi que eu visse a bomba, não foi que 

eu dissesse assim: “ Eu vi no posto clínico, a enfermeira me ensinou”. E1 L244-246 

 

Ajudam e aconselham na escolha de leite artificial  

 

Nesta ultima subcategoria, de salientar que os enfermeiros ajudaram a mãe na 

escolha de leite artificial, após a decisão peremptória da mesma em suspender a 

amamentação.  

 

 “Na terceira [consulta] é que eu disse mesmo que não queria mais, mas que 

também não queria aventurar-me em qualquer leite. Então nessa altura elas ajudaram-

me, mostraram-me todas as hipóteses, o que é que estava melhor no mercado, o que é 

que poderia acontecer…” E 4 L 188-197  
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Os enfermeiros do serviço de obstetricia e a amamen tação  

 

Também relativamente à intervenção destes profissionais verificamos que a 

opinião das mães divergia; enquanto umas consideraram o papel dos mesmos 

determinante no sucesso da amamentação, outras houve que consideraram que os 

enfermeiros deveriam ter uma atitude de maior apoio, mais pró-activa nesta etapa. Assim 

sendo, os dados foram divididos em duas subcategorias: Desenvolvem estratégias 

conducentes à promoção da amamentação e Não promovem a amamentação. 

 

Desenvolvem estratégias promotoras da amamentação  

 

Nesta subcategoria, estão incluídos as unidades de registo que evidenciam o tipo 

de apoio fornecido pelos enfermeiros às mães. São eles: Fornecem informação escrita, 

Incentivam, Ensinam. 

 

Fornecem informação escrita  

 

“Depois também as enfermeiras ajudaram-me lá no hospital e deram-me folhetos 

e incentivaram-me muito” E4 L 46-47 

 

Incentivam  

 

Como podemos verificar pelas unidades de registo transcritas a seguir, as mães 

atribuem aos enfermeiros do serviço de obstetrícia um papel importante na promoção do 

aleitamento materno, um dos factores referidos é precisamente a correcção da pega nas 

primeiras mamadas, o que segundo Pereira (2005), está intimamente relacionado com o 

sucesso do aleitamento materno: 

 

“ (…) tive sorte, porque tive boas enfermeiras no hospital, que me incentivaram. 

Eu não tinha o mamilo muito bem formado, lá elas me ensinaram as dicas todas.”E7 L21-

23 

 
“Insistido tanto, porque foi assim… quando o bebé nasceu, eu pus o bebé para 
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amamentar, não tava correndo leite logo e já, e ela é que insistiu e disse, que quando o 

bebé começar a sugar, a sugar é que vai desenvolver e vai vir o leite. Talvez eu não tive 

leite da minha filha já por causa disso: a enfermeira não insistiu e eu não sabia; não tem, 

não tem; é biberão. E já aquela enfermeira do hospital, quando foi do meu filho, foi 

diferente. Ela insistiu. Ela disse: “Tens gosto em dar leite de peito?” Eu disse “Eu tenho 

gosto, mas no meu ver eu não tenho leite e eu já não insisti tanto porque quando foi da 

minha filha eu também já não tive leite e eu disse que talvez seja igual. E ela disse: “ 

Não, a gente vai tentar, a gente vai tentar.” E ela foi insistindo, insistindo. Depois quando 

ele começou a engolir o leitinho, ela disse “Tas a ver? Tens leite. Se ele já tá engolindo, é 

porque tens.” E10 L 132-143 

 

Ensinam  

 

Paralelamente à importância dada ao incentivo, surge a necessidade do ensino 

prático. De facto, embora a amamentação seja um processo fisiológico, ele não é inato, 

requer aprendizagem, e as mães deste estudo identificaram este cuidado nas 

enfermeiras do serviço de obstetrícia: 

 

“Quando era ainda no hospital, era a enfermeira a segurar a cabecinha do bebé, a 

segurar o mamilo que eu não tenho nada, é completamente liso.” E2L106-108 

 

“ (…) depois no hospital, elas ensinaram-me cinco ou seis posições, e isso foi o 

que me ajudou, e elas [enfermeiras], é que me chegaram como se fosse…a mungir, elas 

é que conseguiram; e eu nunca dei suplemento.” E7 L101-104 

 

“Não, não foi fácil, porque ele não queria pegar. Ele metia a boca, depois eu tinha 

que o segurar, depois também a enfermeira lá em baixo [serviço de obstetrícia] ajudou-

me, mas ele depois pegou bem, depois deixava, depois metia a boca, depois não 

queria…” E 8 L 26-28 

 

“Foi no hospital (…) ela [enfermeira] disse “Ah, a gente vai experimentar”. E ela 

então teve lá experimentando com o bebé, e pondo a cabecinha dele, e ela então disse 

que se ele tava sugando é porque tinha leite, porque eu pensava que não ia ter leite outra 

vez como da minha filha, depois a enfermeira é que insistiu e realmente tive o leite… 

Se não fosse a enfermeira, eu desistia, porque eu pensava que não tinha…” E10 
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L49-61 

 

 

 

Não promovem a amamentação  

 

Verificamos que as mães por vezes têm necessidade de se socorrer do saber 

científico para se sentirem seguras, principalmente se houver preocupação por parte dos 

profissionais em discutir com elas situações que possam vir a enfrentar, oferecendo 

subsídios para que as mesmas passem por essas experiências com menos ansiedade. 

Na opinião desta mãe, este cuidado não foi prestado: 

 

“Não…quer dizer ali eu acho que é “Queres dar, dá, não queres dar tens aqui o 

suplemento e pronto” Quer dizer não têm aquela iniciativa, ou aquela obrigação de… não, 

não têm…” E1 L 319-321 

 

Os médicos e a amamentação  

 

Aqui são compreendidos outros profissionais de saúde, mencionados pelas mães, 

que não os enfermeiros: Pediatra, Ginecologista, Médico de Família. De um modo geral, 

verificou-se que a intervenção destes técnicos foi reduzida e pouco interventiva. 

 

Papel pouco activo  

 

Nos excertos a seguir apresentados, verificamos que as mães deste estudo, 

referindo-se respectivamente ao pediatra, ao ginecologista e ao médico de família, 

consideram que o papel dos mesmos relativamente á amamentação foi reduzido ou 

inexistente, sendo até patente no primeiro registo quase um sentimento de decepção por 

parte da mãe face à suposta “desvalorização” da sua experiência. Esta mãe considerava 

que os pediatras “normalmente incentivam as mães” e sentiu-se quiçá “desconsiderada”.  

 

 “Sabe, eu às vezes levo a bebé ao pediatra, e ela sabia que eu dava maminha e 

tudo, mas também nunca valorizou, nem nunca desvalorizou. Pronto… ela também é 

mãe, é mãe de três filhos, e eu não sei se também foi se ela não conseguiu amamentar, 

ou não quis, ou não sei o quê, porque ela nunca me disse “Muito bem!”, nem nunca me 
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disse “Muito mal”, portanto foi uma coisa que… não sei… porque normalmente as 

pediatras têm aquela coisa que incentivam as mães, mas ela nunca me disse nada (…) E 

ela não disse bem, nem disse mal.” 7 L 322-329 

Parece-nos também interessante evidenciar o discurso patente no seguinte 

registo, que nos leva a questionar se esta mãe achará que a promoção do aleitamento 

materno é uma competência/ dever apenas dos enfermeiros e não de uma equipa de 

saúde multidisciplinar. De facto, empiricamente o que se verifica é uma preocupação 

mais evidente dos enfermeiros com a questão da amamentação, desenvolvendo 

estratégias promotoras da mesma e sensibilizando para as suas vantagens, o que pode 

levar as mães em particular e a comunidade em geral a considerar que esta é uma 

competência exclusivamente da enfermagem. 

 

 “O médico perguntou se eu queria dar, acho que no oitavo mês. Depois ele disse 

se eu já tinha leite e eu disse “tenho”. Pronto, foi só. Nunca mais me disseram nada… 

mas eu às vezes também em vez de ir às enfermeiras ia só ao médico, por isso…” E 9 L 

56-57 

 

“ (…) a doutora nunca falou nada disso comigo(…)” E8 L67-68 

 

Ensinam/ Incentivam  

 

Nesta subcategoria, embora tenhamos verificado que o tema amamentação foi 

falado nas consultas, o que é facto é que a intervenção circunscreveu – se apenas a 

alguns aspectos, como por exemplo a alimentação da lactante, a qual, na opinião de 

alguns autores nem deve sofrer qualquer alteração relativamente a uma dieta dita 

equilibrada. 

Uma das mães, referindo – se à médica de família, considera que esta teve um 

papel importante de incentivo para a amamentação. 

 

“(…)o meu ginecologista ajudou-me também durante a gravidez, deu-me ideias 

sobre…como é que hei-de explicar… técnicas sobre o que se deve comer e o que não se 

deve comer para ajudar a amamentação.” E4 L44-46 

 

“Portanto… isso já foi há muito tempo, o meu filho já tem dezoito anos, a minha 

pequenita é que é pequenina, só tem três. Portanto na altura era a Dr.ª N. que era a 
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minha médica de família, ela na altura aconselhou-me a dar leite de peito” E5 L 35-37 

 

“Por acaso a Dr.ª N. dizia que eu era uma grande mãe. Ela tinha muito orgulho, 

porque eu dava a dois, e ela chamava as outras para verem e ela dizia “Isso é que é uma 

mãe, tem um filho grande e está a amamentar um grande e um pequenino”.” E 5 L 108-

110 
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4-DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 
 

Neste capítulo, procedemos a uma discussão dos dados encontrados mais relevantes, 

com base no Enquadramento Teórico, na análise dos dados obtidos, e na nossa própria 

reflexão, tendo surgido aqui a necessidade de aprofundar conhecimentos e procurar 

outros estudos sobre o tema. 

 

Relativamente ao primeiro tema Vantagens do Aleitamento Materno , 

verificamos que as participantes possuíam de facto alguns conhecimentos sobre as 

vantagens do aleitamento materno associadas ao bebé, à mãe e à diade. Também num 

estudo desenvolvido por Coutinho (2005) a grande maioria das mulheres estudadas 

revelaram uma atitude positiva em relação à amamentação, considerando haver 

benefícios para a mãe e a criança. Ainda que para a maioria das mulheres do estudo, a 

amamentação não fosse compatível com a sua vida profissional, a maioria considerou 

que todas as mulheres deveriam amamentar. 

Segundo Pereira (2006), a mulher amamenta baseada em dois aspectos 

principais: a cultura em que está inserida e os conhecimentos que possui (vantagens, 

desvantagens e importância da amamentação.) 

Segundo a OMS/UNICEF (in Pereira; 2004), existe associação entre o 

conhecimento das vantagens da amamentação para a mãe e o sucesso desta prática. 

Como educadores, parece-nos de extrema pertinência a função dos profissionais 

de saúde em alertar e informar a grávida para as vantagens do aleitamento materno para 

a mãe. Parece-nos que o conhecimento destes benefícios poderá sensibilizá-las para a 

prática do aleitamento reconhecendo-lhe vantagens para si própria 

Embora as participantes no nosso estudo tenham referido algumas das vantagens 

maternas do aleitamento materno, não podemos deixar de reparar que alguns aspectos 

importantes não foram referidos, tais como a eficácia contraceptiva da amamentação, 

desde que esta seja exclusiva. Questionamo-nos se esta omissão terá sido por 

esquecimento ou por desconhecimento. Parece-nos importante esta distinção, já que o 

conhecimento da associação entre lactação e supressão da lactação, poderia constituir 

mais um factor de incentivo para as mães amamentarem, desde que correctamente 

informadas e esclarecidas. Mais uma vez entraria aqui como fundamental o papel do 

enfermeiro durante a vigilância pré-natal no sentido de garantir uma transmissão de 

informação assente em princípios científicos correctos e actuais, sensibilizando para a 

importância desta prática e alertando para as suas diversas vantagens aos vários níveis. 

Quando questionadas sobre os motivos de se encontrarem a amamentar, as 
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razões relacionadas com os benefícios do leite materno para a criança foram as mais 

referidas pelas participantes. Estes resultados vão ao encontro do estudo de Arora (in 

Pereira; 2006:61) segundo o qual os motivos mais comuns para as mães iniciarem a 

amamentação são: “1ª) Os benefícios relativos à saúde infantil; 2º) por ser um acto 

natural e 3º vinculo afectivo ao bebé”. 

O papel da amamentação na construção da relação mãe/ bebé foi uma vantagem 

à qual as grávidas deram muita importância. 

Assim, e de acordo com OMS (in Pereira; 2006:76) após o nascimento 

recomenda-se o contacto entre mãe e filho na primeira meia hora, para facilitar a 

vinculação, bem como a amamentação.   

Como refere Levy  

Durante a mamada estabelecem-se entre a mãe e o bebé 
verdadeiros diálogos comportamentais verificando-se que enquanto 
o bebé suga a mãe está calada para não o perturbar, e quando o 
bebé faz uma pausa a mãe volta de novo a interferir. Tanto a mãe 
como o bebé emitem sinais que são descodificados pelo outro 
elemento da díade, adaptando-se mutuamente e evoluindo para 
comportamentos cada vez mais ricos. 

 

(In Galvão; 2006:17) 

 

De acordo com a OMS (in Galvão; 2006) o aleitamento materno desempenha um 

papel facilitador no estabelecimento do vínculo afectivo entre a criança e a mãe, 

permitindo uma ligação emocional forte e precoce, que parece facilitar o desenvolvimento 

da criança, bem como a sua relação com outras pessoas. 

Segundo Pereira “o contacto precoce é um factor apontado como favorecedor da 

vinculação e do sucesso do aleitamento” (2004:204) A autora acrescenta ainda que o 

contacto precoce mãe - filho após o parto não só aumenta a incidência do aleitamento 

como também a sua prevalência, e que as evidencias cientificas demonstram que o 

processo dinâmico da interacção mãe - filho desde as primeiras horas de vida está 

intimamente ligado ao sucesso do aleitamento materno. 

Actualmente a OMS e a UNICEF recomendam o início da primeira mamada o 

mais cedo possível logo que a mãe e o filho apresentem condições para o fazer. 

 

 

No presente estudo, os Factores de desmame precoce  mais referidos foram o 

sentimento de hipogaláctia, a percepção de leite materno pouco nutritivo, o regresso à 
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actividade profissional, entre outros. Estes resultados vão parcialmente ao encontro de 

Carvalho (in Pereira; 2006), segundo o qual os motivos mais frequentes para o abandono 

precoce da amamentação são: insegurança e medo de enfrentar dores e dificuldades que 

podem surgir no início da amamentação, regresso à actividade profissional, 

preocupações estéticas, medo que o leite seja insuficiente, e a interferência negativa do 

marido e familiares.  

Contudo, como refere Gusman (2005) é frequente encontrar justificações das 

mães para não amamentar pautadas na recusa e necessidades do bebé e na baixa 

qualidade e/ou quantidade do leite. Segundo a autora, raramente as mulheres assumem 

o desmame e trazem respostas adaptadas ao que é aceite e esperado socialmente. 

 Como refere Silva  

O discurso do sujeito sobre o aleitamento, que se constitui 
em objecto de sua prática, poderá ser camuflado, consciente ou 
inconsciente, para evitar desacordos e reprovações. Sendo o seu 
corpo que amamenta objecto de uma vigilância, o reconhecimento, 
por exemplo, da amamentação como desagradável, poderá trazer 
culpa ou sofrimento para a mulher. Esta se defende ocultando o 
seu saber ou, às vezes não admite nem para si mesma que tem um 
saber discordante da moral vigente sobre o aleitamento. 

(in Gusman; 2005:65) 

 

Parece-nos interessante a opinião de Carvalho (in Pereira; 2004) quando refere 

que a menor parcela de responsabilidade no desmame precoce cabe às mães, porque 

quando estas conhecem os benefícios do aleitamento materno, sabem como funciona a 

amamentação e como amamentar, elas optam sempre por amamentar o maior tempo 

possível.  

Embora não concordemos totalmente com o autor, parece-nos que de facto existe 

uma grande lacuna no que concerne à informação que as mães dispõem sobre o 

aleitamento materno. Em nossa opinião, o maior défice não se prende com o 

conhecimento das vantagens do aleitamento materno, mas si com o funcionamento do 

mesmo e com a resolução dos problemas que poderão advir. É nesta perspectiva que 

referimos não concordar totalmente com o autor, já que aqui terá então importância 

também a falta da rede familiar do passado que permitia a transmissão do saber-fazer, e 

que facilitava por conseguinte todo o processo de amamentação. 

A falta de informação, sobretudo nos primíparas, faz com que tenham medo de 

não estar a proceder correctamente, e ao mais pequeno problema interrompem de 

imediato a amamentação. Segundo Sonego et al (2004), mãe e filho é que deveriam 
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decidir sobre o tempo que deve durar a amamentação, sendo que o momento de 

interrompê-la definitivamente é quando algum dos parceiros está definitivamente pronto 

para abandoná-la. 

 

Outro factor que induziu ao desmame precoce neste estudo foi o facto de a mãe 

ter iniciado antibioterapia. 

O temor que a utilização de medicamentos durante a amamentação produz em 

profissionais de saúde e mães é, na opinião de González (2004) irracional. Segundo o 

autor, é errado recomendar sistematicamente a paragem da amamentação sem antes se 

procurar informação credível, e o mesmo salienta que quase todos os fármacos são 

excretados no leite materno, não se conhecendo contudo nenhum caso em que a dose 

recebida através do leite materno seja igual ou superior à dose terapêutica para o 

lactente, sendo que na maioria das vezes a dose recebida pela amamentação é dezenas 

ou centenas de vezes menor. Nesta perspectiva, González (2004) refere que o 

importante nestes casos é saber se essa quantidade é suficiente para produzir efeitos 

secundários com uma frequência não negligenciável, sendo então que nessas 

circunstâncias se deve procurar um fármaco alternativo. Conclui o autor que só se deve 

parar a amamentação quando a mãe necessita de um tratamento, para o qual não existe 

alternativa e, quando os efeitos secundários previstos são comprovadamente mais 

graves  do que os efeitos secundários do leite artificial. 

Como refere Rodrigues (2002), o uso de medicamentos cuja eliminação se dá 

também pelo leite materno pode constituir contra- indicação absoluta ou motivo para a 

suspensão temporária do aleitamento. Devem por isso ser administrados apenas em 

casos de absoluta necessidade e sob vigilância médica, escolhendo sempre princípios 

activos que se saiba serem inofensivos para o lactente e limitando ao indispensável a 

duração do tratamento. Contudo, e ainda segundo a mesma autora, poucos fármacos 

têm contra- indicação absoluta na lactação. Segundo o Comité de Fármacos da 

Academia Americana de Pediatria, algumas das drogas contra-indicadas na 

amamentação são aquelas que possam causar dependência e depressão respiratória 

como benzodiazepinas, citostáticos, ciclosporina, lítio, bromocriptina, ergotamina, entre 

outros. Contudo não há referência directa à toma de antibióticos constituir um motivo para 

interrupção do aleitamento, pelo que não podemos deixar de concluir que esta mãe devia 

de facto ter sido correctamente informada e esclarecida, podendo evitar-se um desmame 

precoce desnecessário. Como conclui González (2004:176) “ Dizer-se a uma mãe que 

pode ou não amamentar não é uma decisão banal. Vai afectar a sua vida e a do seu filho 
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durante meses ou anos. Os nossos doentes merecem que dediquemos tempo a procurar 

informação fiável e que se lhes dê uma resposta segura.”   

Esta situação torna-se ainda mais gravosa, já que a mãe refere “Eu já sabia, por 

muitos livros, e mesmo informações aqui do posto (…)”. Não podemos de facto deixar de 

concluir que houve efectivamente transmissão de informação incorrecta a esta mãe, o 

que levou ao desmame desnecessário. 

 

Um factor importante descrito no nosso estudo e apoiado pela bibliografia como 

um dos que mais leva ao desmame precoce foi o Sentimento de Hipogaláctia . 

Quando o choro do bebé é interpretado apenas como sinal de fome, sem 

considerar factores da criança e a complexidade do acto de amamentar, isto ajuda a 

reforçar a construção cultural de que “ leite não sustenta”.    

De facto, parece-nos que a insegurança materna quanto à capacidade de nutrir o 

filho, faz com que o choro do bebé e as mamadas frequentes sejam interpretados como 

sinais de fome. 

Segundo Gusman (2005), a necessidade vivida pela mãe no puerpério de 

certificar o seu leite, pode e deve ser entendida pelos profissionais como produto da 

ansiedade decorrente da vulnerabilidade emocional a que está exposta a mulher nesse 

período da sua vida, experimentando num curto espaço de tempo uma série de 

sentimentos contraditórios. 

Giugliane refere que  

A complementação com leites artificiais muitas vezes alivia a 
tensão materna e essa tranquilidade vai repercutir no 
comportamento da criança, que passa a chorar menos, reforçando 
a ideia de que ela realmente estava passando fome. É muito 
comum a seguinte cadeia de eventos: choro do bebé �ansiedade 
materna� mais choro �introdução da mamadeira� menor 
estimulação dos mamilos� menor produção de leite �mamadas 
reduzidas �rejeição do peito (ou frustração da criança quando vai 
ao seio) � interrupção da amamentação. 

(in Gusman; 2005:71) 

 

Segundo González (2004), uma das principais causas do fracasso precoce da 

amamentação é a administração precoce de suplementos.  

Algumas mães do nosso estudo referiram ter iniciado suplementos por 

acreditarem que a sua produção de leite estava a diminuir, não sendo já a quantidade 

suficiente para alimentar o bebé.  
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De acordo com o mesmo autor (2004), as preocupações da mãe devem ser 

ouvidas e respeitadas, mas não constituem per si, um diagnóstico. Cabe ao profissional 

de saúde analisar e compreender a situação, e perceber se o bebé está a beber leite 

suficiente, ou se realmente toma pouco leite. Nesta ultima hipótese, segundo o autor, há 

então que procurar causas e propor soluções, utilizando a avaliação de diversos 

parâmetros: fezes e micções, estado geral e peso da criança. Como refere Rodrigues 

(2002), se o bebé mamar pelo menos oito vezes por dia, parecer satisfeito depois das 

mamadas, encharcar cerca de 6 a 8 fraldas por dia e aumentar de peso adequadamente, 

é pouco provável que a mãe esteja a produzir pouco leite. 

Por outro lado, como já referimos anteriormente e como refere Gusman (2005), 

muitas vezes parece mais apropriado amparar-se em justificações que são “culturalmente 

aceites” como “ leite fraco” ou “ leite não sustenta”. Realmente, é necessário que 

tenhamos em conta que culturalmente somos condicionados a utilizar este tipo de 

explicações, pois muitas vezes as reais poderiam recair na culpa, pela própria e pela 

sociedade. 

 

Outro factor que se revelou neste estudo como indutor do desmame precoce, e 

corroborado pela bibliografia foi o Regresso à actividade profissional.  

A aparente incompatibilidade entre a função de mãe e a de mulher trabalhadora 

no mundo de hoje, pode constituir um factor de peso no sucesso ou fracasso da 

amamentação. 

Ao longo dos anos assistimos a uma luta das mulheres por direitos iguais aos dos 

homens, nos quais se incluem o direito ao trabalho fora de casa. Contudo, esta adopção 

de novos papéis teve como consequência a necessidade (real ou não) de relegar para 

segundo plano papéis em que a mãe é insubstituível, como a gravidez e a amamentação. 

As participantes do nosso estudo, na sua esmagadora maioria, possuem 

habilitações literárias abaixo do nono ano de escolaridade, o que condiciona, em nossa 

opinião, as suas ocupações profissionais. A maioria das participantes trabalha na área do 

comércio, em contratos de trabalho não definitivos, com vínculo precário. Parece-nos 

bastante elucidativo o relato a seguir descrito, de uma das participantes, quando lhe 

perguntamos se ela achava que quando reiniciasse a actividade laboral iria beneficiar das 

horas legais para amamentação: 

“Não, não. Acho que não, porque eu trabalho no comércio, e é muito difícil. A 

gente só tem duas, para ele (patrão) fazer isso para mim, a outra tinha que ser 

prejudicada, porque aquela hora que eu tava tirando minha, ele tinha que pôr a ela… 
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Acho que não, que ele não ia fazer isso...” E10 L157-160 

A legislação actual é bastante explícita nesta área: o Decreto-Lei nº 70/2000, de 4 

de Maio, no ponto 2 do seu artigo 14º determina que “A mãe que, comprovadamente, 

amamenta o filho tem direito a ser dispensada em cada dia de trabalho por dois períodos 

distintos de duração máxima de uma hora para o cumprimento dessa missão, durante 

todo o tempo que durar a amamentação.” 

A despeito de existir uma legislação cujo intuito é precisamente proteger a 

lactante que trabalha, os embaraços profissionais constituem ainda uma das principais 

razões referidas pelas mulheres para o abandono precoce da amamentação. Segundo 

Rodrigues (2002:38) hoje em dia considera-se que a amamentação é compatível com a 

sociedade moderna e industrializada, desde que haja uma sensibilização social colectiva 

adequada às necessidades da mãe e da criança. Contudo, o que na prática vemos 

acontecer, também em Rabo de Peixe, é as mães verem-se obrigadas a ir precocemente 

trabalhar, deixando o bebé com ama, infantário ou familiar, porque as leis de protecção à 

amamentação nem sempre são cumpridas pela entidade empregadora.  

Segundo Cordeiro (in Rodrigues; 2002) a nossa sociedade, da forma como está 

organizada, não protege devidamente a grávida nem a jovem mãe, não lhe dando 

condições de vida e de ocupação compatíveis com a função de mãe. 

Contudo, e apesar de tudo o que foi aqui relatado, parece-nos interessante referir 

que nos estudos de Pereira, Levy, Leitão, Galvão, Moreno-Manzanare, Yimyam et al e 

Santiago et al (in Pereira; 2004:) o trabalho materno fora de casa não influenciou 

negativamente o sucesso do aleitamento materno total. Também no estudo de Coutinho 

e Leal (2005) as mães profissionalmente activas foram as que apresentaram atitudes 

tendencialmente mais positivas face à amamentação. 

 

Outro factor referido como justificação para o desmame precoce, foi o facto de as 

mães considerarem a amamentação como uma experiência que implica maior 

investimento pessoal e familiar . Este poderá parecer um achado antagónico neste 

estudo, já que uma das vantagens identificadas na nossa investigação foi o facto de o 

leite materno “estar sempre pronto a dar”. Contudo, esta é uma pesquisa que busca 

procurar o significado da experiência como foi vivida, e de facto, se para umas mães, a 

amamentação é mais prática, para outras é mais trabalhosa do que o aleitamento 

artificial. A este respeito, Dias Cordeiro, citado por Galvão (2006) considera que a 

comodidade é de facto um dos factores mais apontados para o decréscimo da 

amamentação. Segundo o autor “ (…) é mais fácil iniciar a alimentação artificial do que ao 
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peito, a mamada é mais rápida, e qualquer pessoa, não obrigatoriamente a mãe, pode 

dar o biberão o que facilmente resulta numa mecanização e consequente 

despersonalização do acto de aleitar, tendo como aspecto dominante a rapidez do 

aleitamento mas podendo originar consequências muito nefastas na relação mãe - filho” 

(2006:25) 

Relativamente ao tema Dificuldades Sentidas, foram várias as descritas pelas 

mães, que se prendiam às intercorrencias habituais da amamentação, ou então ao 

processo de adaptação à mesma. 

Segundo Lothrop citado por Pereira (2004), a ausência de problemas durante a 

amamentação está associada ao sucesso da mesma. Segundo o autor, quando os bebés 

mamam eficazmente as mães não apresentam problemas relacionados com esta prática. 

Como refere González (2004) propuseram-se numerosas intervenções na 

preparação da grávida para a amamentação, mas não foi ainda demonstrada a eficácia 

de nenhuma delas e algumas podem até, na opinião do autor, ser contraproducentes.  

 

No nosso estudo, uma das dificuldades evidenciada pelas mães foi precisamente 

a colocação do bebé à mama . Uma das mães entrevistadas referiu ter recebido apoio 

por parte da enfermeira do serviço de obstetrícia. De facto, e como refere Pereira (2004) 

a correcção da pega nas primeiras mamadas está fortemente associada ao aumento do 

sucesso do aleitamento materno. O acto de amamentar requer aprendizagem, embora 

seja natural, é um comportamento que tem que ser aprendido. Num passado não muito 

distante as mães tinham oportunidade de aprender este comportamento pela observação, 

pela sua vivência diária com outras mães, e o processo tornava-se muito mais fácil, a 

transmissão de conhecimentos era feita quase de forma inconsciente. Hoje em dia, e com 

as alterações dos núcleos familiares, as mulheres perderam a oportunidade de ver no 

seu dia-a-dia como amamentar, sendo que muitas delas nunca tiveram sequer nenhuma 

experiência próxima com a amamentação. Assim, surgem diversas dificuldades e, mais 

importante, surgem embaraços na forma de lidar com as mesmas. Como refere 

Hentschel  

 

A aprendizagem da amamentação, ou a aquisição do 
comportamento de colocar a cria na mama nos primatas acontece 
por imitação. As fêmeas que ainda não tiveram filhos aprendem 
com as demais como elas agem com seus recém-nascidos, como 
são colocados nas mamas para amamentar (…) a lactação é uma 
arte que depende de reflexos instintivos do recém-nascido, 
combinado com comportamento materno, encorajado e apoiado 
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socialmente e guiado por conhecimento e informação 
(1997:212) 

 

Nesta perspectiva, não estranhamos ao verificar que as mães relataram 

dificuldades como a colocação do bebé à mama, ou o lidar com o horário flexível da 

amamentação. De facto, estas eram questões que há tempos atrás, provavelmente não 

se constituíam como dificuldades para as mães porque eram vistas como inerentes ao 

processo, não geravam, talvez, tanta dúvida, ansiedade e insegurança como geram hoje 

em dia.  

 

No que diz respeito ao horário flexível da amamentação , há um importante 

factor a considerar: a falta de informação destas mães. Pelos discursos verificamos que 

estas desconhecem factores como o facto de o bebé precisar de tempo também ele para 

aprender a mamar e inicialmente não ingerir quantidades grandes de leite, mas sim 

pequenas quantidades, podendo dali a meia hora ou uma hora querer ir novamente à 

mama. As mães parecem estar presas a uma concepção errónea de rigidez nos horários 

da amamentação, o que faz com que não considerem como normal o facto de 

amamentar a pedido, tantas vezes quantas o bebé quiser. Surgem daí as conversas 

como “ não aguentava as três ou as quatro horas”, ou “ ele não se sentia satisfeito”. São 

de facto registos que fazem com que pensemos que estas mães não foram devidamente 

informadas sobre estas caracteristicas naturais do aleitamento, e que, provavelmente se 

o tivessem sido, veriam-nas como expectáveis e não geradoras de ansiedade, podendo 

levar ao desmame precoce. 

 

Outro factor que neste estudo levou ao desmame precoce, foram as 

intercorrencias habituais da amamentação: fissuras, dor, ingurgitamento mamário …  

Na opinião de Gonzalés (2004), a principal causa das fissuras  no mamilo está 

relacionada com a má pega do bebé enquanto mama. Segundo o autor, se não se 

intervir, pode acontecer uma de duas situações: ou há resolução espontânea (mãe e filho 

vão aprendendo por tentativa e erro a encontrar a posição mais correcta), ou há 

desmame precoce pela dor intensa. Parece-nos contudo que neste ultimo caso, seremos 

nós, os profissionais de saúde os principais responsáveis: a esmagadora maioria das 

mães não tem conhecimento da associação directa entre as fissuras e a má pega. Ora, já 

que estas muitas vezes constituem um dos principais factores de desmame precoce, nós 

profissionais de saúde em geral, e enfermeiros em particular temos o dever de ensinar às 

mães, entre outros aspectos, a importância da pega correcta em teoria, e na prática.  
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É de extraordinária importância estabelecer um equilíbrio entre a produção e a 

drenagem de leite. Dar de mamar logo após o parto, amamentar a pedido, desenvolver 

uma correcta técnica de amamentação, constituem-se como essenciais para a prevenção 

do ingurgitamento e sucesso da amamentação. 

Não podemos contudo, deixar de nos questionar se todos os enfermeiros 

envolvidos na prestação de cuidados na área de saúde materna e infantil possuirão de 

facto os conhecimentos actuais, correctos e sólidos para uma efectiva promoção da 

amamentação. Aqui, uma vez mais surge a necessidade de os serviços de saúde 

compreenderem a importância da amamentação, assumindo uma atitude proactiva em 

defesa da mesma, facilitando e promovendo a formação dos profissionais em cursos de 

Aconselhamento em Aleitamento Materno, certificados pela OMS. 

 

A necessidade de “restrições alimentares ” durante a gestação foi também uma 

dificuldade referida pelas mães. A lista de alimentos que se crêem “proibidos” durante a 

amamentação, porque se acredita que dão mau sabor ao leite, ou porque de alguma 

maneira poderão ter efeitos prejudiciais ao bebé é muito grande. 

Contudo, e como refere González (2004), o recém- nascido está já habituado ao 

sabor dos alimentos habituais da mãe, porque o seu sabor impregnava o líquido 

amniótico. Segundo o autor, em princípio qualquer mãe pode comer qualquer alimento, 

sendo que só esporadicamente o bebé rejeita a mama por alteração no sabor do leite, 

quando a mãe ingere uma grande quantidade de um alimento não habitual na sua dieta. 

Contudo o autor defende que o problema é banal, auto-limitado e a criança volta a mamar 

passadas poucas horas. 

Outra restrição, referida por uma das mães do presente estudo, foram os 

legumes. A participante referiu ter deixado de comer alguns dos seus legumes preferidos, 

como o repolho, a couve o feijão verde, por acreditar que trariam algum inconveniente ao 

bebé. A este respeito, González refere “(…) os gases produzem-se no intestino da mãe 

por fermentação de determinados alimentos; para que esses gases chegassem ao 

intestino do bebé teriam primeiro que passar pelo sangue da mãe (produzindo uma 

embolia gasosa) e pelo leite” (2004:49). Este é um exemplo de uma restrição alimentar 

que provocou um incómodo desnecessário à mãe que o seguiu. O autor alerta que 

muitas vezes estes conselhos podem implicar sentimentos de culpa nas mães que não 

seguem, podendo mesmo algumas chegar a desmamar, por julgarem que o seu leite não 

é apropriado por não seguirem uma dieta adequada. Como refere o autor, a mãe lactante 

pode fazer uma dieta livre, comendo o que quiser, nas quantidades que desejar. 



Vivências das mães de Rabo de Peixe durante a amamentação dos seus filhos 

 

 

  

 

Página 
109  

Não é conveniente dar às mães que amamentam conselhos específicos e 

detalhados sobre alimentação, já que salvo em casos extremos a alimentação da mãe 

lactante influencia muito pouco a composição do leite. 

Parece-nos muito pertinente o que refere González “ Uma alimentação saudável e 

equilibrada é um direito da mãe para proteger a sua própria saúde, não uma obrigação 

para proteger a saúde do seu filho” (2004:53) 

 

Outro tema presente no nosso estudo é Quando uma nova gravidez ocorre em 

paralelo com a amamentação. Duas das mães participantes engravidaram novamente 

enquanto ainda estavam a amamentar, sendo que uma delas optou por suspender a 

amamentação e a outra continuou, ficando depois a amamentar as duas crianças 

simultaneamente 

Neste caso, obviamente o filho mais velho, muito mais adaptado à amamentação, 

mamava muito mais rápido e eficazmente do que o recém-nascido que se encontrava 

ainda numa fase de aprendizagem, o que fazia com que muitas vezes, não houvesse 

leite materno suficiente para este ultimo, levando a mãe a introduzir um suplemento. A 

introdução do suplemento acabou por levar ao desmame da criança mais nova. Esta é 

uma situação que obviamente não acontece com muita frequência, contudo quando 

acontece é importante que os enfermeiros esclareçam as mães que devem primeiro 

atender às necessidades do bebé mais pequeno, para que não aconteça o mesmo que 

neste caso. 

 

 

Outro tema do nosso estudo a que demos relevo foi “O pai e o aleitamento 

materno” 

O papel do pai é importante no sucesso da amamentação. Como refere Pereira, “ 

este papel tem início desde o momento da decisão da escolha da alimentação do filho, 

que deve ser sempre discutida pelo casal” (2006.86). 

Parece – nos que uma visão mais moderna da paternidade, em termos de atitude, 

exige um pai mais presente com envolvimento directo, acessível e mais responsável pela 

criação conjunta dos filhos. Na acepção do psicólogo Michael Lamb, citado por Costa 

(2007), a nova paternidade, aquela que defende uma participação mais efectiva dos 

homens no cuidado à criança, inclui não apenas o suporte económico à família, mas 

principalmente uma maior participação na alimentação e em todos os aspectos do 

cuidado do bebé, inclusive no acompanhamento ao longo de seu desenvolvimento. O 
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homem contemporâneo não se identifica apenas como fonte de sustento para a família, 

ele faz-se presente no contexto familiar, está sujeito a mudanças sócio-culturais, redefine 

o seu papel, estabelece o seu lugar, assume a sua paternidade, respeitando a mulher 

como um todo, traduzindo esta atitude em satisfação, bem-estar e afecto pela parceira. 

O estudo realizado por Coutinho e Leal (2005), demonstrou que o companheiro 

tem forte influência no período da amamentação por acreditar que o leite materno é o 

melhor alimento para a criança, por considerar importante o cuidado dispensado a seu 

filho nesse período, por ser mais económico e por isso incentiva a sua companheira a 

amamentar. Segundo a mesma autora, quanto mais o pai souber sobre as vantagens da 

amamentação, bem como o prejuízo da introdução precoce dos biberões, mais ele vai 

incentivar a companheira a dar só mama à criança. 

De facto, num período em que a puérpera experiência um misto de novas 

emoções e alterações hormonais, o apoio do pai da criança é fundamental. 

Demonstrando interesse, carinho, atenção e suporte, poderá contribuir para acalmar as 

inquietações e dúvidas da mãe, sentindo-se esta acompanhada e apoiada, factores 

psicológicos essenciais ao estabelecimento e manutenção da amamentação. De uma 

forma geral todas as participantes do nosso estudo referiram apoio do 

marido/companheiro, de forma mais ou menos evidente. Notamos porém que os pais não 

tinham opiniões muito formadas em relação ao aleitamento materno, ou seja, limitavam-

se apenas a apoiar as mães nas suas escolhas, fossem elas desistir ou continuar a 

amamentar. À excepção de um pai, que segundo nos relatou a participante, insistiu e 

exerceu alguma pressão para que a mãe continuasse a amamentar, todos os outros 

assumiram de facto uma atitude passiva, de aceitação/ adaptação à vontade da esposa. 

Estes resultados vão ao encontro do estudo de Costa (2007) no qual não foi encontrada 

nenhuma relação entre a opinião paterna e o apoio à amamentação.  

Em nossa opinião, a preparação do homem para o seu novo papel do pai é 

fundamental para ele compreender as modificações que ocorrem na dinâmica familiar 

com a chegada do bebé, promovendo assim a sua participação e ajuda à esposa no 

período de amamentação, atitudes estas fundamentais para o sucesso da prática do 

aleitamento materno. Muitas vezes, e até como referido pelas participantes deste estudo, 

o pai assume a responsabilidade de novas tarefas doméstica, muitas vezes tidas como 

actividades femininas antes do nascimento do bebé. 

Mais uma vez aqui, o papel do enfermeiro é essencial no sentido de promover a 

presença do pai nas consultas pré-natais, sensibilizando-o para as diversas vantagens da 

amamentação, desmistificando receios associados, dando-lhe oportunidade de colocar 
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dúvidas, questões e anseios, e fazendo-o sentir-se parte importante, valorizada e 

fundamental na tríade. Como refere Costa “ o conhecimento sobre o aleitamento materno 

leva o pai a exercer maior influência sobre a vontade da mulher em amamentar.” 

(2007:56) 

Na acepção da mesma autora (2007) a mãe deve ter aliados no seu 

empreendimento de amamentar o filho nos primeiros meses de vida. Segundo a autora, o 

marido é a pessoa que em princípio possui maior grau de intimidade com a esposa, por 

isso deve ser preparado, através de orientação e assistência sobre o assunto, tornando-o 

um efectivo elemento de incentivo e ajuda à mãe durante essa fase, prevenindo o 

desmame precoce. 

Também Shea e Tronick, citados por Galvão (2006) referem que para a mãe é 

mais fácil decidir amamentar quando percebe apoio por parte do marido ou família. 

Em jeito de conclusão, Costa (2007) afirma que não é fácil superar barreiras 

culturais e ideológicas, institucionais e individuais de homens e mulheres, contudo é 

fundamental que se mantenha o interesse colectivo que tem havido no plano social de 

repensar a responsabilidade masculina nas áreas de formação da família, promovendo a 

participação activa do pai em todos os aspectos da vida familiar. 

Cabe então a todos os envolvidos no aleitamento materno, promover o 

“desenraizamento” do “ pai tradicional”, fomentando um “novo pai”, com um papel mais 

activo no seio familiar em geral, e no aleitamento materno em particular. A inclusão activa 

do pai, incentivando-o a participar activamente no cuidado ao filho, vai reverter 

provavelmente em mudanças nas concepções e do exercício de ser pai trazendo 

inúmeras vantagens, entre as quais uma promoção activa do aleitamento materno. 

 

 

Ainda no que concerne á importância do apoio fornecido à mãe por aqueles que 

lhe são significativos surge-nos o tema “A família e o aleitamento materno”  

A amamentação é um processo natural, contudo é um período em que a mulher 

depende muito do incentivo e apoio dos que a cercam. 

Até algumas décadas atrás, a experiência do aleitamento materno era partilhada e 

vivida entre as mulheres da família. As nossas avós e bisavós viam as suas ascendentes 

a amamentar e de forma intuitiva faziam-no também quando “chegava a sua vez”. Os 

problemas ou intercorrencias surgiam com menos frequência, e quando surgiam era 

resolvidos de forma natural, por tentativa e erro e pela experiência, com a ajuda umas 

das outras. Hoje em dia, por diversos factores, não temos mais a influência destes 
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familiares que tão importantes eram. As mães perderam a referência, o modelo de 

comportamento, o padrão de conduta passado de geração em geração. Perdemos a 

oportunidade de ver como devemos amamentar, e agora as mães têm que se orientar por 

aquilo que dizem os profissionais de saúde, os livros, revistas, amigas ou familiares. A 

este respeito Hoddinott e Pill (in Galvão; 2006) referem que a decisão de amamentar é 

mais influenciada por ver amamentar do que por conhecimentos teóricos que a mulher 

possa possuir.  

Segundo Susin e colaboradores (in Costa; 2007), quando as mães lactantes têm 

um contacto frequente com suas mães e sogras, admitem que sofrem influência nas suas 

decisões quanto à amamentação e que as avós maternas ajudam com mais frequência 

do que as paternas. 

Também Shea e Tronick, citados por Galvão (2006) referem que tem sido 

amplamente demonstrada a importância do suporte e aceitação familiar no 

desenvolvimento de atitudes maternas positivas. Segundo Costa (2007) as mulheres que 

amamentam por mais tempo consideram positiva a participação da mãe no processo. 

O ambiente familiar e todo o seu universo podem constituir-se como o principal 

suporte das mães na fase de adaptação ao aleitamento materno.  

Segundo Carletti (in Gusman;2005) o domicílio é um espaço marcado por 

relações afectivas, de liberdade e intimidade, marcando a história pessoal dos que ali 

habitam, e é nessa teia de relações que o domicílio se constitui como um espaço que 

possibilita múltiplas funções como alimentar, proteger, educar, conviver e cuidar. 

Segundo Gusman (2005), para ser exercitado, o cuidado precisa construir-se numa 

relação de intimidade, ter algo comum, gerar confiança, valorizar o que faz parte do 

quotidiano de cada um. Questionamo-nos então se nós, como profissionais inspiramos 

suficiente confiança e temos a respectiva proximidade com as mães para que possamos 

mediar o seu processo de adaptação à amamentação. Nesta óptica, Gusman refere “(…) 

prestar cuidado a alguém vai muito além de uma orientação ou mesmo de um 

procedimento. E o ser humano sabe distinguir nitidamente quando um cuidado 

transforma-se num descuido, numa assistência robótica e mecanizada.” (2005:90). 

Segundo a mesma autora, devemos então tornarmo-nos familiares, dispensando 

atenção, demonstrando interesse genuíno, valorizando aquilo que à primeira vista nos 

poderá parecer trivial, demonstrando afecto. Acredita ainda a mesma que nós, como 

profissionais, devemos inspirar-nos nessas relações familiares, para encontrar o caminho 

para o estabelecimento de uma relação de confiança. 
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Outro tema deste estudo foi o Grupo de Pares e a Amamentação.  

A solidariedade demonstrada e exercida pelas pessoas que estão próximas das 

mães, compondo as suas redes de relações, apresenta-se como valor importante neste 

período da vida da mulher, significando apoio, amparo, zelo, sentido-se a mãe, desta 

forma, verdadeiramente cuidada. 

No período após o parto, provavelmente mais do que em qualquer outro momento 

da sua vida, a mulher encontra-se vulnerável e sensível às opiniões e conselhos dos que 

a rodeiam. Contudo, parece-nos fácil compreender que as pessoas que a rodeiam, 

observam as suas atitudes, comportamentos e respectivas respostas e manifestações do 

recém – nascido, acabando por avaliar a situação e emitindo até o seu julgamento. 

Dependendo da importância das pessoas em causa, as suas opiniões irão afectar a 

avaliação que a mãe faz do estado nutricional da criança, do seu desenvolvimento e da 

sua capacidade em responder às necessidades do filho. 

Segundo Gusman (2005), como profissionais de saúde, devemos sensibilizar os 

pares para atitudes que proporcionam mais segurança às mães, que têm assim maior 

probabilidade de desempenhar o seu papel de forma plena e mais satisfatória na 

amamentação. 

Uma das mães entrevistadas refere que as amigas “ não conseguiram” 

amamentar. Esta expressão traz-nos à ideia dois aspectos: por um lado, e de acordo com 

a sua perspectiva, esta mãe quando se deparar com alguma intercorrencia da 

amamentação que não saiba/ não consiga ultrapassar, pode se deparar com um 

sentimento de culpa, achando que “não conseguiu”, quase como se não tivesse sido 

capaz de ultrapassar o desafio que lhe foi criado. Por outro lado, e analisando sob outro 

ângulo, ao encarar a experiência das amigas desta forma, ela poderá considerar que se 

as outras não conseguiram, então também é legitimo que ela própria não o consiga, vê-

se como o problema não sendo só eu, desculpabilizando-se e podendo mesmo atribuir o 

foco de controlo da situação a factores externos. 

Ora, aqui mais uma vez o papel fundamental do enfermeiro em informar e 

esclarecer esta mãe, fazendo-a perceber que cada pessoa é única, com as suas próprias 

experiências e estratégias de coping individuais. O enfermeiro, neste caso teria ainda o 

papel de ensinar à mãe o funcionamento da amamentação, explicando o que está na 

base de alguns problemas (no caso relatado as fissuras), e dotando-a de competências 

para prevenir ou lidar com os mesmos. 

Outra mãe referia que uma das colegas da turma dizia que a amamentação “fazia 
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impressão”. Parece-nos pertinente referir que a mãe citada é uma adolescente de 16 

anos. Isto torna-se relevante se pensarmos na adolescência como uma fase de 

caracteristicas psicossociais muito importantes na definição da identidade pessoal. Numa 

fase em que por natureza, há um conflito interno de identificação de papéis, esta 

adolescente depara-se com uma tarefa acrescida: a conquista do papel de mãe, e mais 

ainda de lactante. No meio deste processo, se há influência negativa de repulsa por parte 

daqueles com quem ela se identifica, numa fase tão sensível, é muito fácil que a mãe 

ceda ao desmame como solução que poderá ser vista como a mais fácil no momento.  

Este parece-nos um bom exemplo do quão importante é a promoção do 

aleitamento materno em contexto escolar, junto das crianças e adolescentes, para que 

estes possam desde muito cedo aprender a encarar a amamentação como algo natural e 

inerente à condição humana, munindo-os de competências para lidar com a experiência 

da melhor forma possível. 

 

 

Outro tema emergente neste estudo foi “ Sentimentos Vivenciados”   

Aos olhos dos humanos, a amamentação parece ser um comportamento natural, 

baseado na aprendizagem, experiência, observação e exemplos vivenciados pela mulher. 

No entanto, esta é uma prática frequentemente vinculada a determinantes sociais e 

culturais, portanto, as concepções e valores consequentes do processo de socialização 

influem na prática do aleitamento, tanto quanto o equilíbrio biopsíquico e hormonal da 

mulher.  

Diante de tantas questões quotidianas que envolvem o aleitamento materno, as 

mães vão encontrando as suas lógicas, mediante as experiências próprias e as de seu 

grupo social. 

Fonseca, reflectindo sobre o seu quotidiano com as classes populares refere que “ 

o conhecimento científico é um elemento que passa por suas vidas através de uma 

espécie de filtro de seus próprios saberes, gerando um conhecimento outro, misto do 

científico e do popular.” (in Gusman; 2005: 78) Como referem Sonego e tal “ a 

amamentação é um advento também social, muda conforme a época, os costumes e os 

valores que são transmitidos de geração em geração.” (2004:343) 

Pensar no aleitamento materno como algo meramente biológico e que deveria ser 

praticado por todas as mães independentemente da sua própria vontade e convicções, 

como dita o modelo biomédico, é uma concepção que não concorre para o sucesso da 

amamentação. 
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Silva (in Gusman; 2005:19) num estudo histórico – social sobre os saberes e 

práticas sobre o aleitamento na sociedade ocidental, afirma que não se pode explicar o 

aleitamento ou a sua recusa como uma atitude livre e consciente dos seres humanos, a 

não ser em poucos casos. Refere ainda que  

O aleitamento materno é um comportamento social, mutável 
conforme as épocas e os costumes. Hábito preso aos 
determinantes sociais, às ideias e manifestações da cultura. A 
prática da amamentação depende de valores assimilados no 
processo de socialização, além do equilíbrio biológico e perfeito 
funcionamento das funções hormonais. Se o aleitamento fosse um 
ato natural, ele permanecia imutável nos sujeitos. Se ele se 
modifica, não se pode traduzir tal mudança como um erro ou uma 
imperfeição da natureza 

(in Gusman; 2005:19) 

Assim, concordamos com o autor, quando refere que o aleitamento não deveria 

ser tratado como um assunto completo, hermético e sem os demais saberes de uma 

sociedade. As concepções sobre o aleitamento são parte de um corpo de conhecimento 

mais geral, que abrange uma infinidade de sectores da vida humana. 

As particularidades e heranças culturais de cada sociedade implicam variações de 

comportamentos adoptados face aos processos de saúde e doença. Cada comunidade 

partilha do seu sistema de crenças, conhecimentos, atitudes, práticas, expectativas e 

valores relativamente ao aleitamento materno.  

Acreditamos não ser fácil e simples para a mulher, expor as suas dificuldades 

relativamente à amamentação. A sociedade, a família os profissionais de saúde e até 

mesmo a própria mulher cobram uma postura de responsabilidade face aos vários 

aspectos relacionados com a amamentação. 

 

 

O último tema emergente neste estudo foi Os Profissionais de Saúde e a 

Amamentação . Diversos estudos de Kistin[ et al], Reiff e Essock- Vitale, citados por Maia 

(2007) revelam que as atitudes dos técnicos de saúde exercem influência na decisão de 

amamentar. Também a OMS (in Pereira; 2004) valoriza o papel dos enfermeiros na 

preparação e apoio das mães para a amamentação. Segundo a autora referida, vários 

estudos internacionais (Hall, Izatt, Hillenbrand e Larsen,Callister e Schwartz) têm 

mostrado uma associação positiva entre o apoio dos enfermeiros e o sucesso da 

amamentação. 

O papel do profissional de saúde é fundamental para a lactação bem sucedida, já 
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que devido às alterações dos núcleos familiares que tem havido nos últimos anos, muitas 

mães podem nunca ter tido oportunidade de ver uma mãe a amamentar o seu filho. 

Assim, estas mães necessitam de acompanhamento e apoio individualizado, por parte 

dos profissionais, tanto durante a gestação, como após o parto e no puerpério. Como 

refere González  

Antigamente eram as mães quem ensinava as filhas e a 
amamentação aprendia-se principalmente pela observação, no seio 
de famílias extensas. Hoje em dia muitas grávidas nunca viram 
amamentar, sentem-se inseguras sobre a sua capacidade e 
carecem de informação prática  

(2004:35-36) 
 

Assim, parece-nos de crucial importância a formação de recursos humanos para 

garantir uma prestação de cuidados adequada e válida a estas mães. Esta prestação de 

cuidados deve incluir, em nossa opinião, além da motivação e confiança, conhecimentos 

claros acerca do processo de amamentação, actuação correcta em cada uma das etapas 

e dificuldades que possam surgir, com vista a diminuir a ansiedade, enfrentando com 

serenidade esta nova experiência. 

O enfermeiro, como profissional de saúde que muitas vezes tem mais contacto 

com os utentes, e com quem pode estabelecer uma relação terapêutica de confiança, 

deverá dominar as técnicas educativas de divulgação e promoção da amamentação, 

estar sensibilizado para as implementar no contexto da sua prática profissional, sendo 

contudo fundamental, como já referimos, a garantia de informação correcta, adequada e 

actualizada. É importante contudo não esquecer que a comunicação deve ser sempre 

personalizada, evitando utilizar as ditas “frases feitas”, generalizações, que banalizam a 

nossa actuação e podem dar à mãe a percepção de que não estamos a compreender a 

sua situação em particular, como pessoa individualizada, com história de vida e 

necessidades próprias. 

Não devemos contudo esquecer que a sensibilização é conseguida pela acção 

conjunta de todos os serviços que trabalham com a população, com especial relevo para 

os serviços de saúde e de educação. De facto, e em relação a estes últimos, parece-nos 

que seria de extrema relevância e pertinência incluir nos currículos escolares, desde 

muito cedo acções de formação/informação, com o objectivo de sensibilizar as crianças e 

jovens para a importância do aleitamento, permitindo que desde tenra idade se 

habituassem a falar deste tema como algo natural, sem tabus, esclarecendo dúvidas e 

receios precocemente. De salientar que esta formação seria dirigida tanto a meninos 

como meninas, com o intuito de incluir os futuros homens/pais, dissipando concepções 
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retrógradas e permitindo a sua inclusão na vivência da amamentação, o que nos parece 

que traria resultados muito positivos no futuro. 

Note-se que tão importante quanto dominar as técnicas e o saber científico dentro 

da profissão é compreender a complexidade desta prática. Isto implica ter em conta os 

sistemas de crenças, valores, práticas e regras sociais que ditam a conduta das mulheres 

das diversas culturas. Ao entender o acto de amamentar como uma prática cultural, o 

profissional de saúde estará muito mais apto para poder realmente ajudar as mães nesse 

processo de adaptação, sem impor juízos de valor, nem comportamentos estereotipados 

e generalizados. Como refere Almeida a amamentação é “ um acto impregnado de 

ideologias e determinantes que resultam das condições concretas de vida” (in Gusman; 

2005:61)  

É fundamental que nós, profissionais, comecemos a virar-nos mais para a 

realidade da experiência vivida pela mulher, que se constitui também ela, de momentos 

de dor e de prazer. Afastemo-nos um pouco das nossas acções e atitudes educativas e 

de mera transmissão de conhecimentos estereotipados, e estabeleçamos com as 

mulheres relações que lhes permitam descrever na realidade a sua experiência, as suas 

vivências e medos, para que possamos com cada uma delas, em particular, ultrapassar 

os seus medos e obstáculos, um por um.  

Segundo Gusman (2005) para encontrarmos a lógica do outro, precisamos 

despojar-nos dos nossos valores e conceitos, e antes de tudo, ouvi-lo. Segundo a autora, 

“para ouvir, para dialogar, é preciso crer na legitimidade da fala do interlocutor”. Não 

podemos então acreditar que somente nós temos algo a dizer, sob pena de criarmos um 

monólogo ineficaz. 

Como refere Almeida   

Importa considerar que o grande desafio para a construção 
de um novo paradigma consiste, exactamente, na capacidade de 
compatibilizar os determinantes biológicos com os condicionantes 
socioculturais, os quais configuram a amamentação como uma 
categoria híbrida entre natureza e cultura  

(in Gusman; 2005:98) 

 

Pensamos que é necessário que, na ausência de motivos clínicos que justifiquem 

as baixas taxas de prevalência (neste caso, a maioria das mães deixou de amamentar 

muito cedo), é necessário que os profissionais de saúde questionem procedimentos e 

modifiquem rotinas assistenciais para uma defesa efectiva do aleitamento materno. 

 

Os Enfermeiros de Rabo de Peixe 
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Em estudos internacionais citados por Maia (2007), os cuidados no pós-parto e o 

encorajamento pessoal de enfermeiros na área de residência das mães relacionam-se 

positivamente com a duração da amamentação. Embora tenhamos verificado no nosso 

estudo que as mães relataram terem obtido apoio por parte dos enfermeiros, parece-nos 

que este poderia ser fornecido de forma mais eficaz, como por exemplo através da 

visitação domiciliária ou do contacto telefónico para avaliação da adaptação ao período 

inicial da amamentação.  

No que concerne ao período pré-natal, ainda é reduzido o número de pais que 

tem acesso a sessões de preparação para a paternidade, sendo que a maior parte das 

vezes estas sessões desenvolvem-se em instituições privadas.  

A informação obtida através destas sessões foi um dos aspectos referidos pelas 

mães deste estudo como facilitador da amamentação. 

Parece-nos então que seria muito importante desenvolver esta actividade em 

Portugal, de forma continuada em todos os Centros de Saúde, e não apenas em alguns, 

como actualmente acontece. Enquanto esta actividade não estiver implementada, é 

fundamental que se aproveitem as consultas de vigilância pré-natal para transmitir esta 

informação. 

Outro aspecto que nos parece fundamental é a necessidade de formação 

avançada em amamentação dos profissionais que trabalham em saúde materna e infantil. 

Na Unidade de Saúde de Rabo de Peixe (bem como no serviço de Obstetrícia do 

Hospital de referencia) não existia, à data da colheita de dados para este estudo, nenhum 

profissional detentor de um curso de aconselhamento em aleitamento materno, o que nos 

parece de facto um aspecto menos forte da assistência nestes locais. Parece-nos que 

aliada à experiência, esta formação avançada e certificada, é fundamental para que se 

possa assegurar a transmissão de informação correcta, adequada e actualizada. Será 

então fundamental que os serviços de saúde reconheçam a importância destes cursos, 

permitindo e promovendo que parte dos seus profissionais da área os faça, aumentando 

assim a qualidade da assistência prestada nesta área. Como refere Galvão, citando King 

um dos importantes factores para o desmame precoce é “o facto de os profissionais que 

trabalham nos centros de saúde não saberem como orientar as mulheres sobre os 

problemas da amamentação” (2006:27) Refere ainda a mesma autora que as atitudes de 

dúvida por parte dos profissionais relativamente à conveniência do aleitamento materno, 

constituem um elemento negativo para a mãe, que necessita nesta fase de um apoio 

sólido e coerente. 

Contudo, parece-nos importante salientar que é necessário compreender que esta 
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atitude pró-activa a favor do aleitamento materno não deve ser exclusiva dos 

enfermeiros; é fundamental que todas as equipas envolvidas na prestação de cuidados à 

grávida/ lactante sejam uniformes nas suas mensagens e na sua atitude face ao 

aleitamento, para que não se gerem dúvidas/ incertezas/ medos que levem ao desmame 

precoce. 

No nosso estudo, verificamos que as mães referiram ter sido informadas sobre 

este tema, maioritariamente pelos enfermeiros, sendo pouco referido, e de forma pouco 

relevante o papel de outros profissionais de saúde, como o pediatra, o médico de família 

ou o obstetra. Estes resultados vão ao encontro do estudo realizado por Maia, em que 

metade das participantes referiu o enfermeiro como principal fonte de formação/ 

informação sobre o aleitamento materno. 

Embora tenhamos verificado que a maioria das mães se sentiu mais ou menos 

apoiada no período pós-parto, verbalizando disponibilidade da enfermeira para atender 

às suas dúvidas relativamente à amamentação, muitas mães relataram não terem obtido 

qualquer informação sobre esta temática durante a vigilância pré-natal. 

Estes resultados vão ao encontro dos obtidos por Oliveira e Valente (in Pereira; 

2004) em que apenas 38% das grávidas vigiadas no Centro de Saúde, tinham recebido 

informação sobre aleitamento, e ao encontro dos obtidos por Freed et al, citados pela 

mesma fonte. Também no estudo realizado por Maia (2007), cerca de metade das 

participantes afirmou não ter recebido durante a vigilância pré-natal qualquer informação 

sobre o tema.  

No estudo descritivo, realizado por Ferreira e citado por Maia (2007), as 

participantes consideraram o apoio fornecido pelos profissionais de saúde, em particular 

a enfermeira, como um factor facilitador do aleitamento materno. No entanto, é de 

salientar que, embora considerando este suporte importante, muitas participantes 

lamentaram que esta ajuda não tivesse sido mais prática. 

Como refere Pereira (2004) os estudos nacionais e internacionais mostram que 

tendencialmente as mães de nível económico mais elevado e com maior nível de 

escolaridade amamentam mais tempo. Daí a importância de direccionar a promoção em 

função das necessidades da população, privilegiando o grupo de mães mais 

desfavorecidas. Assim, estas mães devem beneficiar de formação/informação sobre o 

aleitamento materno, suas vantagens e a sua prática para que o possam valorizar, 

retomando este saber. Contudo, é de fulcral importância que esta formação lhes seja 

dispensada na sua própria linguagem, de forma clara e simples.  

Pereira (2006) refere que após uma extensiva busca em diversas bases de dados 
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online, são encontrados diversos estudos que concluem que quando as mães recebem 

informação para a saúde no período pré- natal, existe maior probabilidade de 

amamentarem exclusivamente até aos seis meses. 

De acordo com Bellamy e Pereira (in Pereira; 2006), os profissionais de saúde 

devem mesmo iniciar a educação para a saúde, em relação ao aleitamento materno, a 

crianças. A visualização da prática de amamentação, deverá também ser transmitida, 

para que a rapariga se possa familiarizar com o acto, desde cedo. 

Mas a actuação da enfermagem nesta área não se deve circunscrever ao que 

referimos acima. Uma das mães entrevistadas referiu que após ter optado 

peremptoriamente por suspender a amamentação, os enfermeiros da unidade de saúde 

aconselharam-na, e ajudaram na escolha do leite artificial. Nestes casos após 

confirmação de que a mãe tomou realmente uma decisão informada e de acordo com as 

suas vivências da altura, é importante que o enfermeiro assuma uma postura profissional 

isenta de crítica e de juízos de valor, respeitando a decisão da mãe e fornecendo o apoio 

que esta necessita naquele momento e ajudando-a na transição para o aleitamento 

artificial de modo a que este ocorra da melhor forma possível, menos traumática para o 

bebé e para a mãe, se for o caso. 

 

Os Enfermeiros do serviço de obstetrícia 

A opinião das mães relativamente ao desempenho dos enfermeiros do serviço de 

obstetrícia variou neste estudo, sendo que algumas consideraram a sua intervenção 

como determinante para o sucesso da amamentação, enquanto outras consideravam que 

estes deveriam ter tido uma atitude mais pró-activa, de maior apoio, incentivo e ensino 

prático. 

Segundo a OMS e a UNICEF, citadas por Galvão (2006), as práticas dos serviços 

de saúde, nas quais se inclui a atitude dos profissionais de saúde, destacam-se como um 

dos factores mais determinantes no estabelecimento e sucesso do aleitamento materno. 

Num período tão sensível como o dos primeiros dias do puerpério, as atitudes de 

quem a rodeia são marcantes para a experiência da mãe e podem ser determinantes no 

sucesso ou insucesso da prática do aleitamento. De facto, pensamos que se a mãe sentir 

apoiada, rodeada de profissionais competentes que ensinem com calma, e que sejam 

capazes de a motivar para esta prática, dotando-a de competências para lidar com 

intercorrencias que possam surgir, a experiência da amamentação será construída sobre 

bases mais sólidas, que depois se vão assumir como fundamentais no sucesso do 

processo.  
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Segundo Galvão, citando King (2006), muitas vezes são as próprias rotinas 

hospitalares as principais responsáveis pela introdução precoce de suplementos ou o 

desmame logo que a mãe volta para casa. 

 

Explicar estes resultados afigura-se como uma tarefa especulativa, no entanto 

pensamos que os resultados justificam a necessidade de posteriores estudos com o 

objectivo de esclarecer a intervenção específica deste grupo profissional. 

 

A finalizar, e para uma melhor compreensão da globalidade do fenómeno que nos 

propusemos a investigar, tentando dar resposta à pergunta inicial “O que vivencia a mãe 

que vive em Rabo de Peixe durante a amamentação dos  seus filhos/filhas?” 

apresentamos a matriz final dos dez temas que compõem esta dissertação e que foram 

explanados no presente capítulo: 
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Para a díade Para a mãe 

Percepção de leite 

materno pouco 

nutritivo 

Experiência que implica 

maior investimento 

pessoal e familiar 

Sentimento de 

hipogaláctea 

Intercorrências da 

amamentação 

Estratégias utilizadas 

pelas mães 

Regresso 

à 

actividade 

profission

al 

Dor 

Informação obtida 

Sacrifício, 

Privação 

Medicação Materna 

 

Para o bebé 

Os médicos e a amamentação 

Os enfermeiros da unidade 

de saúde de Rabo de Peixe e 

a amamentação 

Os enfermeiros do serviço de 

obstetricia e a amamentação 

Conhecimento das 

vantagens da amamentação 

para o bebé 

Experiências 

anteriores 

Adaptação à 

amamentação 

Interrompe a  

amamentação 

Mantém a 

amamentação 

Partilha 

O apoio do 

grupo à mãe 

Outros elementos da 

familia e a amamentação 
As avós e a amamentação 

Pai adapta-se à vontade da 

esposa 

O apoio da mãe ao 

grupo 

Ansiedade 

Vergonha (momento 

intimo) 

Processo natural 

Prazer 
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CONCLUSÕES 

 

Este estudo teve na sua génese a nossa percepção empírica do contexto cultural 

e vivencial de Rabo de Peixe, e consequente necessidade de compreender um pouco 

melhor as vivências das mães lá residentes relativamente a uma experiência, em nosso 

entender complexa, como a amamentação. Cremos que só uma prática profissional 

baseada num verdadeiro conhecimento dos sujeitos dos cuidados pode conduzir a uma 

real promoção da saúde, com ganhos efectivos para todos.  

 

O contacto com as participantes foi muito enriquecedor, permitindo-nos uma 

abordagem e uma compreensão diferente do problema até então pensado. Só através do 

diálogo e da narrativa contada na primeira pessoa nos foi possível conhecer esta 

realidade, de forma mais particular.  

 

Ao finalizarmos este trabalho, não é nosso objectivo apresentar ilações definitivas 

e estanques, mas sim algumas conclusões que no fundo possam conduzir a novas 

questões, incrementando o desejo de continuar a investigar o tema por nós escolhido. 

 

Nesta senda, com o desenvolvimento do presente estudo, pretendemos 

compreender O que vivencia a mãe de Rabo de Peixe durante a ama mentação dos 

seus filhos/filhas? 

 

De forma a dar resposta à pergunta inicial enveredamos pela pesquisa qualitativa, 

num estudo descritivo e exploratório, que utilizou a entrevista como método de colheita 

de dados. 

 

Assim, e após a análise qualitativa dos dados surgiram os seguintes temas: 

Vantagens da amamentação, Factores facilitadores, Factores de desmame precoce, 

Dificuldades sentidas, Quando uma nova gravidez ocorre em paralelo com a 

amamentação, O pai e a amamentação, A família e a amamentação, O grupo de pares e 

a amamentação, Sentimentos Vivenciados e Os profissionais de saúde e a 

amamentação. 

 

As vantagens do aleitamento materno são inúmeras e encontram-se devidamente 
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descritas e fundamentadas em vários registos bibliográficos. A OMS preconiza o 

aleitamento materno exclusivo até aos seis meses de vida da criança. 

 

Com este estudo pudemos verificar que as mães tinham obtido conhecido 

relativamente a algumas das vantagens do aleitamento materno, não só pelos 

profissionais de saúde, mas também por outros meios.  

 

Uma das vantagens  da amamentação claramente identificada pelas participantes 

deste estudo foi a sua influência na relação mãe – bebé, contudo enquanto algumas 

mães relataram diferença entre a amamentação e o aleitamento artificial na relação da 

diade, outras referiram não terem notado diferenças. 

Verificou-se ainda que são preponderantes na decisão de amamentar, os 

benefícios para o bebé, conhecidos pelas mães, tendo sido referidos aspectos como o 

desenvolvimento físico, cognitivo, e o fortalecimento imunitário.  

Assim, e embora admitamos que as mães não amamentam só baseadas no 

conhecimento das vantagens da amamentação, consideramos essencial que os 

profissionais de saúde em geral, e enfermeiros em particular, continuem a sensibilizar as 

mães para as diversas vantagens do aleitamento, sendo este um dos focos (embora 

obviamente não o único) da sua intervenção nesta área. 

 

Naquilo que diz respeito aos factores facilitadores  da amamentação, verificamos 

que as mães consideram determinadas práticas como o uso da bomba extractora de leite 

ou a colocação de pomada nos mamilos, apesar de esta se encontrar actualmente 

contra-indicada pela OMS. Factores muito valorizados pelas mães como facilitadores 

foram também a experiência anterior (que fornecia contributos na forma de lidar com o 

processo) bem como o conhecimento das vantagens da amamentação para o bebé, o 

que na óptica das participantes condicionava a forma como estas lidavam com as 

intercorrencias e dificuldades surgidas. 

 

Algumas das principais razões referidas pelas mães para o desmame precoce  

foram o sentimento de hipogaláctea, a percepção de leite materno pouco nutritivo, a 

necessidade de voltar à actividade profissional, o maior investimento pessoal e familiar 

que a experiência implica, e as queixas álgicas. De salientar que um dos aspectos 

referidos por uma das participantes foi o facto de ter iniciado antibioterapia, o que na 

acepção da mesma era incompatível com a continuação da amamentação. Na análise e 
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discussão destes dados, verificamos que os resultados eram concordantes ao referido na 

bibliografia, embora estivessem presentes concepções baseadas informações 

incorrectas. Assim, e perante os resultados obtidos, afigura-se importante analisar a 

intervenção dos profissionais de saúde envolvidos, no seu papel de educadores e 

promotores da saúde, considerando eventualmente falhas no modo como foi efectuado o 

acompanhamento das participantes. 

 

Outro tema emergente neste estudo foi Dificuldades sentidas , tendo sido 

referidos pelas mães aspectos variados como as intercorrencias típicas na 

amamentação, entre as quais o ingurgitamento mamário, o mamilo plano, e as fissuras, 

caracteristicamente designadas nesta comunidade por “golpes de fígado. Foram ainda 

referidas outras dificuldades em nosso entender associadas à adaptação ao período 

inicial da amamentação, tais como a colocação do bebé à mama, o horário flexível da 

amamentação. Parece-nos interessante referir que a utilização da bomba extractora de 

leite foi referida como um factor facilitador da amamentação, mas a utilização da mesma 

foi também uma dificuldade sentida. Outro aspecto referenciado pelas mães foi a 

alimentação da lactante, que na concepção de uma das grávidas implicava variadas 

restrições. Mais uma vez aqui a importância do papel do enfermeiro na transmissão de 

informação correcta. Em nossa opinião, devemos ter sempre a preocupação de conhecer 

quais as informações que as mães detêm, bem como os significados atribuídos às 

mesmas, para que tenhamos oportunidade de corrigir falsas concepções que poderão 

levar ao desmame precoce. 

 

Quando uma nova gravidez ocorre em paralelo com a a mamentação  foi outro 

dos temas resultantes do nosso estudo. A bibliografia consultada referia que muitas 

vezes a ocorrência de uma nova gravidez constituía um factor de desmame. Contudo, 

verificamos que embora tenha de facto havido uma grávida que optou por suspender a 

amamentação, outra houve que a manteve tendo depois amamentado os dois filhos 

simultaneamente durante algum tempo. Contudo verificou-se que o processo não terá 

sido conduzido da melhor forma, já que foi a criança mais pequena a ser desmamada 

primeiro, o que mais uma vez coloca em relevo o nosso papel como enfermeiros de 

informar as mães da forma adequada de actuação nestes casos. 

 

Outro aspecto que emergiu da análise das entrevistas foi o papel do pai na 

amamentação. Através do discurso das entrevistadas pudemos constatar que os 
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respectivos companheiros se adaptaram, todos eles, à vontade das esposas, quer 

aquando da decisão de amamentar, quer aquando da decisão de suspender a 

amamentação, não nos parecendo haver um papel pró - activo e informado dos mesmos. 

Contudo questionamo-nos se esta poderá ser uma constatação alargada a outros pais da 

vila, já que existe a concepção local de que “as mamas são do marido”. Embora este não 

tenha sido um factor referido pelas participantes, não podemos deixar de nos questionar 

se não terá sido o mesmo omitido por vergonha. Assim, parece-nos que seria 

interessante a realização de outro estudo, desta feita focado nas concepções do pai de 

Rabo de Peixe relativamente à amamentação dos seus filhos. Neste tema, verificou-se 

ainda que os pais assumiram um papel mais ou menos activo durante a amamentação, 

através de gestos como o ajudar a colocar o bebé à mama, ajudar nas tarefas 

domésticas, colaborar na utilização da bomba extractora de leite. 

Também neste elemento da tríade o papel do enfermeiro se assume como 

preponderante no sentido de informar e esclarecer o pai sobre todo o processo, 

promovendo e estimulando a sua participação activa e não apenas como espectador 

passivo, pois como verificamos neste estudo, as mães consideram determinante o papel 

do pai no sucesso da amamentação.  

Parece-nos contudo que muito ainda há a dizer sobre paternidade e 

masculinidade no contexto do aleitamento materno, este é um tema ainda pouco 

estudado.  

 

Ainda no que concerne à influência de outros na amamentação, emerge o tema 

Família e amamentação.  Após uma análise do discurso das participantes, verificou-se 

que é atribuída uma grande importância à mãe da mãe. Nas entrevistadas, verificamos 

que a influência das suas mães foi preponderante em alguns casos para iniciar a 

amamentação, contudo verificou-se também que à primeira dificuldade eram as avós dos 

meninos as primeiras a incentivar a introdução precoce de leite artificial e mesmo de 

papas lácteas, independentemente de estas próprias terem amamentado os seus filhos 

no passado. Também relativamente a outros membros da família a situação é 

semelhante: enquanto havia casos em que a mãe era estimulada pelas irmãs ou 

cunhadas a iniciar e manter a amamentação, outros casos houve em que a família de 

forma directa ou indirecta, desvalorizava a importância do leite materno, incitando a mãe 

a suspender a amamentação. Ao vivenciar a amamentação a mulher procura tornar real 

tudo o que aprendeu através de suas experiências no dia-a-dia, com seus familiares, 

amigos, pessoas nas quais confia e que lhe são próximas, além daquilo que foi 
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apreendido de outras fontes que estiveram ao seu alcance. Ainda que não esteja 

vivenciando a amamentação pela primeira vez, esta experiência mostrou-se revestida de 

particularidades. 

Estes dados fizeram-nos reflectir e analisar a importância de incluir activamente 

as famílias, principalmente os membros mais significativos para as mães, na promoção 

da amamentação. A crença muitas vezes existente de que o “leite é fraco”, “ não 

alimenta”, faz com que as mães sejam incitadas e por vezes mesmo pressionadas a 

iniciar leites artificiais e papas, com a concepção de que estes sim vão nutrir a criança e 

fornecer-lhe o que necessita, já que bebé saudável muitas vezes é visto como significado 

de bebé “gordinho”. Este foi de facto um aspecto presente no nosso estudo, e alerta-nos 

para a ineficácia de dirigir as acções de promoção da amamentação somente às mães. 

 

Outro aspecto evidenciado na análise de dados foi o Grupo de pares e a 

amamentação. Na prática quotidiana, as mães tomam decisões fundamentadas nos 

saberes construídos e influenciadas pelo grupo social em que estão inseridas, 

demonstrando uma fusão de múltiplos saberes que vão sendo incorporados, permeando 

suas atitudes. Assim, neste estudo verificamos uma influência mútua entre a mãe e o seu 

grupo de pares, ou seja: o grupo exerceu um papel preponderante sobre a experiência da 

entrevistada, por vezes de forma positiva outras vezes de forma negativa. Verificou-se 

que havia participantes com amigas que as tinham incitado à amamentação, reforçando 

as vantagens da mesma, ou relatando a experiência positiva que tinham tido, mas 

também houve situações em que a mãe foi desmotivada pelas suas amigas e colegas, 

devido a factores essencialmente relacionados com as fissuras, a necessidade de maior 

investimento pessoal da amamentação ou as supostas alterações que a mesma pode 

provocar no corpo materno. Mas também a mãe exerceu influência sobre o seu grupo de 

pares: verificamos que algumas mães deste estudo ajudaram na experiência de outras 

mães, seja através da ajuda directa e prática, como também através do seu testemunho 

em grupos de apoio e esclarecimento organizados pela unidade de saúde de Rabo de 

Peixe.  

Assim parece-nos essencial que se integre de forma activa a promoção da 

amamentação, também numa vertente cultural e social não só nas consultas de vigilância 

pré-natal, mas também, (e isto seria fundamental) em contexto de educação escolar 

numa perspectiva de educação para a saúde, para que desde muito cedo as nossas 

crianças e jovens resgatassem o significado cultural da amamentação, que lhes foi 

retirado ao longo dos anos. 
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É fundamental que tenhamos em conta a dimensão cultural para entender a 

experiência de amamentação para cada mulher, revelando-nos algumas caracteristicas 

próprias. 

 

Um dos últimos temas emergentes após a análise de dados foi Sentimentos 

Vivenciados.  Também aqui se verificou variedade nos resultados: se por um lado as 

participantes associaram à amamentação significados como sacrifício, ansiedade ou 

vergonha, também foram relatados sentimentos como partilha, processo natural e prazer. 

Esta diversidade de concepções associadas a uma mesma experiência, com predomínio 

de umas ou outras consoante cada caso em particular, alerta-nos para a importância de 

compreender e integrar o conceito de amamentação como uma experiência complexa, 

dinâmica, fortemente influenciada quer por factores sociais e culturais quer por ideologias 

e concepções pessoais. 

 

Assim, toda a experiência deve ser reconhecida em seu valor, considerando que 

cada experiência imprimiu significados singulares e estes merecem crédito, não nos 

cabendo julgamentos de qualquer natureza. Ao contrário, se soubermos estabelecer uma 

relação na qual a mulher se sinta livre, à vontade para fazer suas percepções, teremos a 

possibilidade de tecer um conhecimento conjunto na perspectiva de que a prática da 

amamentação ocorra de forma não persuasiva, não mecânica e mais prazerosa e, 

portanto, tendo maior probabilidade de ser mantida por mais tempo. 

 

Nesta senda, surge o ultimo tema deste estudo: os profissionais de saúde e a 

amamentação. Foi referido pelas mães ao longo do seu discurso o papel das 

enfermeiras e dos médicos, e também aqui as opiniões divergiram: as mães consideram 

que embora se mostrem disponíveis e se constituam como uma fonte de suporte e 

informação quando necessário, as enfermeiras de Rabo de Peixe têm, na opinião 

daquelas, um papel pouco activo na amamentação, tendo sido referido por várias mães 

que a promoção da amamentação na gravidez não foi efectuada ou então se o foi, terá 

sido de forma muito ténue. Não podemos deixar de nos questionar que factores estarão 

por trás deste facto, uma vez que a promoção do aleitamento tem constituído um foco de 

atenção cada vez mais significativo entre os profissionais. Será que há falta de 

conhecimento por parte dos técnicos? Será que a unidade de saúde não dispõe de meios 

logísticos quer humanos quer de espaço para acções mais efectivas e contundentes? 

Actualmente cada vez se promove mais os Cantinhos da Amamentação, que são 
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fundamentais na transmissão do saber fazer, Parece também haver pouca intervenção 

no domicílio, havendo provavelmente dificuldade logística que permita mais visitações 

domiciliárias para a mãe lactante e o bebé recém – nascido. Neste sentido é importante 

que as instituições e os órgãos centrais compreendam a importância da formação 

avançada dos enfermeiros na área da amamentação, mas também a importância e a 

necessidade de intervenções mais particularizadas para as lactantes, permitindo e 

fornecendo condições para que os enfermeiros as possam desenvolver 

convenientemente. 

No que diz respeito aos enfermeiros do serviço de obstetrícia, a maioria das mães 

atribuiu a estes um papel activo e importante na amamentação, só existindo uma mãe 

que considerou a intervenção destes profissionais ineficaz e desinteressada.  

Relativamente à intervenção médica, verificou-se menor preponderância, menos 

relevo dado pelas mães ao mesmo, sendo que de forma geral, o seu papel foi 

considerado pouco activo, ou inexistente. 

 

As mães demonstraram que a amamentação gera dúvidas e angústias, trazendo 

insegurança e fazendo com que elas decidam no meio de uma teia de relações e 

informações, que são permeadas por compreensões que fazem sentido na lógica de 

cada mulher. Em muitas ocasiões as mulheres elegem de entre as pessoas próximas, 

aquela que lhe servirá de apoio e referencia na tomada de decisões. 

 

Desta forma, torna-se incoerente prestar apoio à mãe, segundo protocolos e 

rotinas fechadas que padronizam as orientações e a assistência. Para que haja 

mudanças significativas nos serviços de saúde é necessário que se transformem os 

paradigmas actuais, valorizando as reais necessidades da população, exercitando a 

escuta, procurando conhecer a história de vida de cada mulher, valorizando as relações 

por elas estabelecidas em diferentes momentos de suas vidas, reconhecendo que essa 

teia social constrói significados que vão imprimir determinantes fundamentais em 

decisões. 

 

Repetir informações técnicas, numa postura autoritária, não tem ajudado a 

melhorar a prática da amamentação, ainda que essas informações tenham 

fundamentações coerentes no paradigma dominante actual.  

 

Nesta fase final, consideramos ter atingido os objectivos a que nos propusemos. 
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Embora consideremos que outros caminhos poderiam ter sido trilhados ao longo da 

nosso percurso, parece-nos que este pelo qual optamos permitiu dar resposta à nossa 

pergunta O que vivencia a mãe que vive em Rabo de Peixe dura nte a amamentação 

dos seus filhos/filhas? 

 

Temos consciência que algumas limitações poderão ter influenciado o 

desenvolvimento desta dissertação, nomeadamente: 

 

 A inexperiência da investigadora, que terá imposto algumas 

dificuldades em  alguns passos da investigação e a melhor forma de prosseguir 

com o estudo; 

 A limitação de tempo, que foi uma constante ao longo do trabalho, 

associada a factores profissionais e de saúde; 

 O tipo de estudo: como propomos a seguir, parece-nos que um 

estudo do tipo etnográfico poderia fornecer importantes contributos para o 

conhecimento da realidade estudada.  

 

Com a conclusão deste estudo, consideramos que continua a ser necessário 

aprofundar este tema com trabalhos de pesquisa subsequentes, e equacionamos a 

hipótese de desenvolver uma nova pesquisa qualitativa, utilizando o método etnográfico 

com observação participante nesta mesma comunidade, analisando também as 

concepções dos pais, das avós e das crianças no sentido de tentar compreender mais 

profundamente estas vivências e a cultura global de amamentação de Rabo de Peixe. 

 

Este estudo constituiu-se como um importante projecto pessoal e profissional, 

trazendo importantes contributos para a nossa formação e aumentando substancialmente 

os nossos conhecimentos na área da amamentação. Cremos que após a reflexão 

desenvolvida, estamos munidas de saberes e estratégias que decerto irão contribuir para 

melhorar significativamente a nossa prestação de cuidados como futuras enfermeiras 

especialistas em enfermagem de saúde materna e obstetrícia. 
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Exmo. Sr. Presidente do Conselho de  

Administração do Centro de Saúde da  

Ribeira Grande 

 

 

Natacha Maria Ferreira, aluna do XIV Curso de Mestrado em Ciências de Enfermagem do 

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, a decorrer na Escola Superior de Enfermagem de 

Ponta Delgada, encontrando-se a desenvolver uma tese de Mestrado, subordinada ao tema: A 

amamentação na Vila de Rabo de Peixe, vem por este meio solicitar a V Exa. se digne autorizar 

entrevistar mães de meninos que frequentam a Consulta de Saúde Infantil nessa Unidade de 

Saúde relativamente à sua experiência de amamentação.  

 Prevemos que a selecção das participantes a incluir no estudo, independente de 

se encontrarem ou não a amamentar, se efectue em parceria com as enfermeiras do serviço e 

que a colheita de dados se realize nos meses de Agosto e Setembro após consentimento 

informado. 

Aguardando a melhor compreensão para o solicitado. 

. 

Pede deferimento 

 

Ponta Delgada, 16 de Junho de 2008 

 

 

Mestranda 

 

_______________________________________ 

Enfermeira Natacha Maria Ferreira 

Natacha Ferreira 

Morada Pessoal: 

Rua Dr. José Maria Caetano de Matos, nº 9 

3º Andar, Norte Poente 

9500- 038 Ponta Delgada 

Telemóvel- 964652967 

Morada Profissional: 

Unidade de Cuidados Domiciliários do Centro de Saúde de Ponta Delgada 

Rua Ilha Terceira, nº27- Bairros Novos - Ponta Delgada
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ANEXO II 

 

Autorização do Centro de Saúde da Ribeira Grande 
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ANEXO III 

 

Pedido de colaboração às mães 
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Pedido de Colaboração no estudo 

Exma. Senhora 

Natacha Ferreira, aluna do XIV Curso de Mestrado em Ciências de Enfermagem do 

Instituto de Ciências Biomédicas de Abel Salazar, encontrando-se a desenvolver um trabalho de 

investigação, sob orientação da Professora Doutora Dulce Garcia Galvão, sobre as Vivências das 

mães de Rabo de Peixe relativamente à amamentação dos seus filhos/filhas, vem por este meio 

solicitar que se digne colaborar no estudo que se encontra a desenvolver. 

Para a concretização deste estudo é indispensável a sua colaboração que se regerá pelas 

seguintes normas: 

• A sua colaboração no estudo é estritamente voluntária, mantendo o 

direito de abandonar livremente a participação no estudo, bem como o direito de não 

revelar determinada informação; 

• Os seus dados pessoais manter-se-ão confidenciais, nunca sendo utilizado 

o seu nome, o nome da criança ou de qualquer elemento que a possa identificar; 

• A sua participação será feita através de uma entrevista a realizar em local 

e horário a combinar, de acordo com a disponibilidade dos entrevistados, que será 

gravada em formato áudio, que após transcrita será validada por si; 

• A informação obtida será utilizada apenas neste trabalho de investigação 

e não será fornecida a outras pessoas que não as directamente implicadas nele; 

• Independentemente da sua decisão de participar ou não no estudo, nunca 

advirão consequências negativas para si, para a criança ou para qualquer outra pessoa 

significativa; 

• Os resultados a que chegarmos, caso sejam do seu interesse, serão postos 

à sua disposição para posterior consulta; 

• Não se prevêem desconfortos significativos para os entrevistados 

decorrentes da participação no estudo; 

• Os participantes não receberão nenhum benefício nem remuneração pela 

participação no trabalho. 

Certa do seu interesse pela realização do estudo, agradeço desde já a sua colaboração. 

A responsável pelo estudo 

___________________________________________ 

Natacha Ferreira 

Contacto telefónico – 964652967 

E-mail- Natacha_Ferreira12@hotmail.co 
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ANEXO IV 

 

Declaração de autorização das mães 
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Autorização na participação do estudo 

 

Eu, ______________________________________________________________ 

Após ter sido informada da natureza do estudo que se pretende desenvolver e da 

respectiva metodologia, declaro aceitar participar livremente na sua realização, bem como 

autorizar a gravação da entrevista em formato áudio. 

 

Assinatura_________________________________________ 

Rabo de Peixe,         /       / 
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ANEXO V 

 

Guião da entrevista 
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR 

XIV CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DE ENFERMAGEM 

PONTA DELGADA – AÇORES 

 

Tema do trabalho: Vivências das mães de Rabo de Peixe durante a amamentação dos 

seus filhos/filhas. 

 

GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

 

 

1) Porque é que decidiu amamentar o seu filho? 

2) Fale-me da sua experiencia de amamentação.  

3) Quais as principais dificuldades? 

4) Considera que teve apoio por parte do seu companheiro/ família?  

Se sim, acha que foi importante este apoio na experiência pela qual passou? 

5) Quais os factores que a levaram a suspender a amamentação? 

6) Como considera que foi o papel da enfermagem na promoção e apoio à 

sua experiência? 
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ANEXO VI 

 

Inquérito para caracterização dos dados sociodemográficos 
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INSTITUTO DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE ABEL SALAZAR 

XIV CURSO DE MESTRADO EM CIÊNCIAS DE ENFERMAGEM 

PONTA DELGADA – AÇORES 

 

 

Tema do trabalho: Vivências das mães de Rabo de Peixe durante a amamentação dos 

seus filhos/filhas. 

 

Nome_____________________________________________ 

Estado civil_______________________________________ 

Idade-____________________________________________ 

Escolaridade_______________________________________ 

Profissão__________________________________________ 

Está a amamentar actualmente o seu bebé? ________________ 

 

 

Morada__________________________________________ 

Contacto telefónico_________________________________ 

 

 

 

 


