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RESUMO. 

0 aleitamento materno, prática transmitida e perpetuada de 
geração em geração, tem vindo ultimamente a ser substituída por 
outras práticas, que têm sido desenvolvidas como alternativa à 
impossibilidade de amamentação. Preconizado pela O.M.S., através 
da Declaração de Innocenti, o aleitamento materno exclusivo até 
aos 6 meses de idade da criança e até aos 24 meses ou mais como 
alimentação complementar, tem-se, contudo, verificado uma 
acentuada diminuição deste tempo de amamentação. 

Identificar os determinantes que tem conduzido a períodos de 
amamentação mais curtos, é o objectivo geral desta investigação. 

Através de um estudo transversal de uma amostra de 33 mães, 
identificámos os factores implicados neste processo de desmame. 
Assim, práticas hospitalares e de agentes de saúde desadequadas, 
marketing poderoso das indústrias de alimentos substitutos de 
leite materno e de acessórios que interferem com a amamentação, 
e ainda factores sócio-culturais são as três grandes dimensões 
directamente implicadas na diminuição do tempo de amamentação. 

Das relações causa-efeito estudadas, determinou-se ser 
estatisticamente significativo com a diminuição do tempo de 
aleitamento materno: o não cumprimento da licença de 
amamentação, como direito consagrado através do Decreto-Lei 
230/2000 de 23 de Setembro; a introdução de suplementos lácteos 
após o nascimento da criança e durante o tempo de internamento 
na maternidade; a utilização da chupeta; e o não ter tido 
experiência anterior de amamentar. Ficou também demonstrado que 
a paridade, a existência de problemas mamários e a 



informação/formação sobre aleitamento materno ministrada quer 
durante a gravidez, quer no pós-parto, apesar de não serem 
relações estatisticamente significativas tem interferência 
directa com o tempo de amamentação. 



ABSTRACT. 

Breastfeeding, a practice transmitted and perpetuated from 
generation to generation, has recently been replaced by others 
practices which have been developed as an alternative to the 
impossibility of breastfeeding. The W.H.O. (O.M.S.) advocates, 
in Innocenti Declaration, that breast milk should be the only 
item on the menu until a baby is 6 months old, and as a 
complementary food until the baby is 24 months old, there has 
been a substantial reduction in the period of breastfeeding. 

The main goal of this investigation is the identification of 
the determinants that have led to shorter breastfeeding periods. 

A transverse study of a representative sample of 33 women made 
it possible for us to identify the factors involved in this 
process of weaning. So, inadequate policies on the part of 
hospitals and health agents, a powerful marketing policy on the 
part of the manufacturing industry of either substitutes for 
breast milk or accessories that interfere with breastfeeding, 
and socio-cultural factors as well, are the three main 
dimensions directly implied in the decrease in the period of 
breastfeeding. 

The study of cause-effect relation allowed us to determine to 
be statically relevant to the reduction of the period of 
breastfeeding the following aspects: the non-observance of the 
breastfeeding leave, as a right legally allowed by an law 
(Decreto-Lei 230/2000 de 23 de Setembro); the introduction of 
milk supplies after the birth of the child and during the period 
of admission at the maternity hospital; the use of pacifiers; 
and the fact of not having breastfed before. 



It was demonstrated that parity, the existence of breast 
problems and the information/education on breastfeeding provided 
either during pregnancy or in the postpartum period, although 
they do not show a significant difference, have a direct 
interference in the period of breastfeeding. 
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INTRODUÇÃO. 

Os direitos humanos fundamentais vão além do conceito de 
direitos políticos. Assim, o direito de crescer com a melhor 
saúde possível é um direito fundamental de toda criança e 
encontra-se presente na Convenção dos Direitos da Criança. 
Também ai verificamos a inclusão da garantia de que "todos os 
segmentos da sociedade, em particular pais e crianças, sejam 
informados, tenham acesso à educação e recebam apoio para o uso 
de conhecimentos básicos sobre nutrição e saúde infantil, 
vantagens da amamentação...", logo, podemos concluir que o 
conhecimento básico sobre o aleitamento materno é um direito 
humano. 

Amamentar é o encerramento natural do ciclo da gravidez e do 
parto, é simples e natural, contudo, uma mistura de medos, 
insegurança, sensação de impotência e de falta de preparação, 
acabam por exercer uma influência negativa na mãe, complicando a 
natural simplicidade da amamentação. 

Se nos reportarmos a alguns milhões de anos, constatamos que o 
aleitamento materno assumiu sempre papel fundamental na 
sobrevivência humana e o recurso a substitutos do leite materno, 
era prática inexistente. É no inicio deste século, e 
especialmente após as repercussões socioculturais da primeira e, 
mais acentuadamente, da segunda guerra mundial, que os 
substitutos do leite materno emergem em força, em particular nas 
sociedades mais industrializadas (MEYER, 1996) , fruto de estratégias 
comerciais fortíssimas (CORDEIRO et ai, 1990) e da indústria em franco 
desenvolvimento. 

Antigamente toda a prática da amamentação era passada de mãe 
para filha, mas hoje, por muitos motivos, essa cadeia de 
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informação foi rompida. 0 modo de vida urbano, a diferente 
hierarquização de importância entre o ter e o ser, quebrou este 
circuito. 

Com a revolução industrial, e pelo facto das mulheres terem a 
oportunidade de trabalharem fora de casa, verificou-se um 
decréscimo do número de mães que amamentavam, como também 
diminuiu o recurso às amas de leite, introduzindo-se, como 
alternativa, o leite de vaca na alimentação dos lactentes. Tal 
prática proliferou rapidamente e foi percursora da fabricação do 
leite artificial (BARNESS, 1987; WORLD HEALTH ORGANIZATION, I98i) . 

Todavia, a partir da década de 70, tem vindo a registar-se um 
aumento progressivo do retorno à amamentação, especialmente nos 
paises mais desenvolvidos e nas classes sociais mais elevadas, 
como nos demonstram estudos realizados em diversos paises (FOMON, 

1987) . 

Apesar do avanço tecnológico originar progressivamente 
fórmulas para lactentes de composição tendencialmente semelhante 
ao do leite materno, nomeadamente ao nivel dos micronutrientes, 
contudo, não existe forma de igualá-lo, dada a sua capacidade de 
adequação às necessidades da criança. O leite materno associa os 
três elementos fundamentais para a nutrição do lactente 
alimento, saúde e cuidados - constituindo-se como elemento 
fundamental após o nascimento. 

Presentemente, nem todas as crianças são amamentadas durante o 
periodo considerado ideal, ficando este indicador muito aquém 
dos indices preconizados pelas estruturas organizacionais 
internacionais soberanas sobre a matéria. Enquanto a Organização 
Mundial de Saúde (O.M.S.) recomenda a amamentação até aos dois 
anos de vida ou mais (INNOCENTI DECLARATION, 1990) , já a American 
Academy of Pediatrics (A.A.C.) recomenda que "as crianças sejam 
amamentadas durante todo o primeiro ano de vida e por mais tempo 
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se a mãe e o bebé quiserem" (AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, 1997) . No 
entanto, é importante que as familias e a comunidade em geral 
interiorizem que a amamentação continua a ser de vital 
importância quer para a promoção e protecção da saúde da mãe e 
do RN, quer ainda por ser o alimento ideal para o desejável 
desenvolvimento fisico e psicológico da criança. 

Estudos recentes vieram estabelecer correlações positivas 
entre as crianças alimentadas com leite materno e as respostas 
às imunizações, assim como adquirem mais facilmente protecção 
significativa ao nivel do sistema gastrointestinal e do tracto 
r e s p i r a t ó r i o (BROWN et ai., 1989; FUCHS& col., 1996; DEWEY et ai., 1995) . 

Para Martines e col. citados por WORLD HEALTH ORGANIZATION 
(1981) nos paises com taxas de mortalidade infantil elevadas ou 
moderadamente elevadas, verificou-se que a probabilidade de um 
lactente morrer de doença diarreica e pneumonia, se alimentado 
com fórmula para lactente e residir numa comunidade pobre, é 
respectivamente 14 e 4 vezes maior. 

0 aleitamento materno produz também benefícios cognitivos, 
como ficou demonstrado num estudo realizado em dois grupos de 
crianças, umas amamentadas e outras alimentadas com fórmula para 
lactentes, em que as primeiras apresentam oito pontos de 
Coeficiente de Inteligência mais elevado que as segundas, assim 
como atingem niveis de desempenho mais elevados (JACOBSONetal, 1999) . 

0 apoio ao aleitamento materno intensificou-se em 1990 por 
todo o mundo, através da Declaração de Innocenti1, uma iniciativa 
da OMS/UNICEF, que encerra a Iniciativa Hospitais Amigos dos 
Bebés2 (DECLARAÇÃO DE INNOCENTI, 1990). Este compreende um 

1 Foi idealizado em 1 de Agosto de 1990 pela OMS e UNICEF, e encerra o compromisso da Declaração de Innocenti em 
promover, proteger e apoiar o aleitamento materno 
2 A Iniciativa Hospitais Amigos da Criança (IHAC), foi idealizado em 1 de Agosto de 1990 pela OMS e UNICEF, e encerra o 
compromisso da Declaração de Innocenti em promover, proteger e apoiar o aleitamento materno, mediante a adopção, pelos 
hospitais, dos "Dez Passos para o Incentivo do Aleitamento Materno". 
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conjunto de medidas, designadas pelos 10 passos para a promoção, 
protecção e apoio ao aleitamento materno. Contudo, numa 
sociedade altamente competitiva, com pressões agressivas das 
empresas produtoras de alimentos infantis e assente numa cultura 
de biberão, temos consciência de ainda haver um longo caminho a 
percorrer para que a amamentação retome o lugar que ocupou em 
séculos passados. 

Tendo por base a Carta de Ottawa que define as metas de saúde 
para 2000 e onde a saúde materna ocupa lugar de destaque, 
devemos, juntamente em parceria com outras estruturas, 
desenvolver esforços para que o sucesso do aleitamento materno 
seja uma realidade. Tendo por base este pressuposto, continuamos 
empenhados e motivados em prosseguir um trabalho em prol da 
comunidade que ainda se encontra longe de estar concluído. 

Ao analisarmos alguns trabalhos realizados por outros 
investigadores, verificámos existirem alguns factores 
determinantes para o sucesso do aleitamento materno, que passam 
inicialmente pela decisão de amamentar, pela veiculação de 
informação correcta e adequada ao casal grávido, pelas práticas 
das instituições de saúde, pelo acompanhamento dado pelos 
profissionais de saúde durante e após o nascimento e por fim, em 
particular, compreender o fenómeno do abandono precoce do 
aleitamento materno. 

A tomada de decisão do tempo de amamentação do filho está 
intimamente ligada ao sucesso e duração do aleitamento materno, 
contudo, outros indicadores, nomeadamente o desenvolvimento da 
criança, a interacção mãe/RN e a avaliação do estado nutricional 
do RN podem ser condicionantes do mesmo (BRITTON, 1993) . 

Apesar destes indicadores nos parecerem ter influência no 
sucesso do aleitamento materno, a tomada de decisão para o tempo 
de amamentação do filho é para nós um pré-requisito relevante 
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para o estudo, no sentido de se identificarem outros elementos, 
também eles condicionantes para o sucesso e sobre os quais se 
podem planear estratégias que conduzam a sua eliminação. 

Partindo do pressuposto que cabe à família, e mais 
directamente à mãe, o papel de primeira prestadora de cuidados 
ao seu filho, o aleitamento materno assume grande relevância 
para a sociedade em geral porque os benefícios que advém desta 
prática traduzem-se por uma população mais sadia, menores custos 
com a saúde e melhores taxas de produtividade. 

Na sequência da nossa experiência resultante, quer de 
actividades académicas, quer da prática clínica, decidimos 
realizar este estudo e para o qual definimos os seguintes 
objectivos: 
• Analisar os factores determinantes para a tomada de decisão 
do tempo de amamentação do filho. 

• Analisar os factores que influenciam a tomada de decisão do 
tempo de amamentação do filho. 

• Identificar comportamentos maternos face à amamentação. 

• Identificar práticas hospitalares relacionadas com a 
amamentação. 

0 presente trabalho encontra-se dividido em duas partes 
distintas. Na primeira, inclui o resultado da pesquisa feita 
sobre o tema, baseada em trabalhos académicos editados 
recentemente. Na segunda, daremos ênfase à descrição da 
metodologia, procedendo-se, depois, à apresentação, análise e 
discussão dos resultados. Por último as conclusões e sugestões. 

Desejamos assim que o presente documento traga um contributo 
efectivo, no sentido de se conseguirem encontrar estratégias 
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adequadas a uma melhor e mais eficaz intervenção para a promoção 
do aleitamento materno. 



I - ENQUADRAMENTO TEÓRICO 

Para procedermos à análise do problema que se pretende estudar 
tentaremos abordar os conceitos e pressupostos teóricos, 
inerentes ao estudo e que constituirá o suporte de trabalho. 
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1- ANATOMIA MAMARIA. 

As mamas estão situadas simetricamente na parte anterior e 
superior do tórax, sendo uma à esquerda e outra à direita do 
esterno. A mama tem um formato hemi-esférico ou cónico, cuja 
base assenta no tórax. No meio da superficie convexa observa-se 
o mamilo e uma zona hiperpigmentada de tecido cutâneo 
circundante a este, a auréola mamária (GUYTON et ai, 1996; JACOB et ai, 1982; 
NETTER,1998) . 

As mamas são constituídas por tecido conjuntivo e adiposo, 
possuindo um elevado enervamento e vascularização. 

A forma, volume e consistência das mesmas variam com a idade, 
etnia, sexo e grau de adiposidade. De referir que em 
determinadas situações fisiológicas, como sejam os estados 
menstruais, gravidez, pós-parto e durante a amamentação, fazem 
também variar o volume da mama. 

A glândula mamária é constituída essencialmente por 10 a 20 
lóbulos de glândulas secretoras de leite, cada um deles com o 
seu canal excretor, o dueto, que permite a drenagem do leite 
para o exterior através dos orifícios do mamilo (GUYTON et ai, 1996; JACOB 
et ai, 1982; NETTER, 1998; SEELEY e tal, 1997) . Sob a a u r é o l a , O l ú m e n d o s d u c t O S 

torna-se de maior dimensão, transformando-se em pequenos 
reservatórios designados por seios galactóferos, estreitando-se 
posteriormente até ao mamilo. 

Cada lóbulo é formado por um conjunto que pode variar entre 3 
a 100 pequenas esferas, designadas por ácinos, revestidas por 
uma camada de células mioepiteliais contrácteis, e vasos 
sanguíneos. 

27 



O mamilo é uma papila cilíndrica, com cerca de 6 a 13 
milímetros de comprimento e de diâmetro variável, constituído 
por tecido contractu, papilas dérmicas altas e fibras 
musculares lisas, circulares e longitudinais. Tem grande 
sensibilidade, determinada por terminações nervosas sensoriais, 
tornando-se mais rigido e proeminente no período menstrual, 
gravidez e pós-parto, caso a mulher amamente (GUYTONetai, 1996,JACOBetai, 
1982; NETTER, 1998; SEELEY et ai, 1997; TORTORA, 2000) . 

Anatomicamente, existem vários tipos de mamilos designados 
mediante as respectivas apresentações: 

• proeminente ou protuso - protátil, de fácil preensão, 
formando um ângulo de 90° entre o mamilo e a auréola; 

• plano - situa-se no mesmo nivel da auréola, pouco protátil, 
geralmente com grande quantidade de aderência e tecido 
conjuntivo; 

• invertido - inversão total do tecido epitelial, podendo 
ocasionar o desaparecimento completo do mamilo, é pouco 
protátil e de dificil preensão; 

• atélia- ausência dos mamilos da mama. 

Circundante ao mamilo encontra-se uma área cutânea de 
coloração rósea acastanhada com 2 a 4 centímetros de diâmetro, a 
auréola. Nela existem os tubérculos de Montgomery que não são 
mais do que volumosas glândulas sebáceas, secretoras de um 
fluido lipóide cuja função é hidratar e regenerar o tecido 
c u t â n e o d o m a m i l o e a u r é o l a (BOBAK et ai, 1995; GUYTON et ai, 1996; JACOB et ai, 1982; 

NETTER 1998) . 
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2- ALEITAMENTO MATERNO. 

Abordar o aleitamento materno é falar do encontro de duas 
pessoas. A mãe, com personalidade própria, inserida numa 
sociedade com os seus valores, ritus e as crenças inerentes ao 
seu meio cultural. Outra, a criança, recém-nascida (RN), 
totalmente dependente, em plena construção e em permanentemente 
interacção com o ambiente em que vive. 

Mas, falar de aleitamento materno envolve muito mais que esta 
relação dual ou a prática meramente nutricional. Os factores 
socioculturais e económicos também detêm um papel relevante para 
o sucesso da amamentação, tendo em conta que a própria noção de 
sucesso varia transculturalmente e socialmente. 

2.1- FISIOLOGIA DA LACTAÇÃO. 

A fisiologia da lactação compreende três fases: 

• Mamogénese 

• Lactogénese 

• Galactopoiese 

29 



2.1.1- Mamogénese. 

Cerca da quinta semana de desenvolvimento embrionário, inicia-
se a formação da glândula mamária, verificando-se no RN logo 
após o parto a existência de alguns ácinos (BOBAK et ai, 1995; JACOB et ai, 
1982) . 

Resultante da passagem transplacental: de estrogénios e 
progesterona maternos, não metabolizados pelo feto, poderá 
surgir, nos primeiros dias de vida, hipertrofia mamária no RN, 
podendo mesmo verificar-se a segregação de um liquido viscoso. 

É, contudo durante a puberdade que se iniciam uma série de 
transformações, que culminam no agrupamento dos ácinos em 
alvéolos e a formação de duetos galactóferos (estádio adulto). 

0 tecido glandular, composto por um conjunto de 20 a 25 
glândulas exócrinas de tipo tubulo-alveolar, que estão divididas 
entre 15 a 20 lobos que por sua vez se dividem em lóbulos. 
Independentemente da dimensão da mama, todas elas têm, na sua 
estrutura, igual quantidade de tecido glandular, apenas 
diferindo a quantidade de tecido adiposo que as envolve e de 
tecido conectivo de união lobolar. 

Durante a gravidez, a glândula mamária sofre modificações 
anátomo-fisiológicas de modo a permitir a lactação, respondendo 
à acção directa de diversas hormonas, que interagem entre si, 
também elas responsáveis pela hipertrofia e hiperplasia mamária, 
característico deste periodo. 

Como consequência dos elevados niveis de produção durante a 
gravidez de estrogénios e progesterona placentares, da qual 
resulta a hipertrofia do tecido alvéolo-lobular, verifica-se 
também a individualização e multiplicação dos ácinos, 
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alongamento do sistema ductal e aumento da vascularização. No 
final da gravidez, sob a auréola, os duetos tornam-se de maior 
dimensão e formam os seios galactóferos. 

Embora essenciais para o desenvolvimento anatómico da mama, 
como forma de a preparar para a lactação, as duas hormonas atrás 
referidas, actuam também directamente no hipotálamo, estimulando 
a produção e secreção do factor inibitório da prolactina (PIF), 
suprimindo assim, nesta fase, a produção de prolactina pela 
hipófise, e por consequência bloqueando a produção de leite pela 
glândula mamária (BOBAKetal, 1995) . 

Cabe à prolactina, hormona produzida pela hipófise anterior, 
promover a produção do leite. Esta hormona aumenta continua e 
progressivamente, desde a 5a semana de gestação até ao 
nascimento. Contudo, a sua acção directamente na mama só se 
torna evidente após o parto, pelo facto de que é com a 
dequitadura que ocorre a quebra das hormonas placentares, e pela 
inversão do mecanismo atrás descrito ocorre a supressão 
hipotalâmica da produção do PIF e assim inicia-se a libertação 
hipofisária da prolactina, começando a exercer a sua acção ao 
nivel dos ácinos mamários, traduzido pela produção de leite. 

No entanto, durante a gravidez, há outras hormonas que estão 
implicadas no processo da lactação: hormona de crescimento, 
hormonas tiroideias, glucocorticóides, insulina e lactogéneo 
placentar (SEELEY, 1997) . 

Apesar do desenvolvimento glandular estar funcionalmente 
concluído cerca das vinte semanas de gestação, mantêm-se a 
inibição da produção láctea até ao parto, podendo, no entanto, 
ocorrer a secreção de um fluido fino, transparente e viscoso 
(pré-colostro), a partir da sexta semana de gestação, tornando-
se mais consistente com o decorrer da gravidez (BOBAKetal, 1995) . 
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2.1.2 - Lactogénese e Galactopoiese. 

Tendo em conta que estes processos se iniciam e decorrem no 
período pós-parto, o puerpério, iremos por isso defini-lo. 
Assim, 0 puerpério é um período relativamente bem delimitado no 
tempo, onde há um momento exacto que determina o seu começo, o 
desprendimento da placenta. 0 terminus, apesar de ser mais 
indefinido, situa-se, para a maioria dos autores, entre as 6 e 8 
semanas após o parto, isto é, quando os órgãos reprodutivos da 
mulher retornam, ainda que parcialmente, à situação pré-
g e S t a c i o n a l (CAPLAN, 1986;MENDES, 1991; ZIEGLEetal, 1985) . 

2.1.2.1- Lactação. 

A lactogénese (BOBAK et ai, 1995) inicia-se teoricamente com a 
diferenciação citológica e enzimática durante a gravidez, 
processo que termina com o inicio da secreção láctea, 
galactopoiese, e para o qual se encontra envolvida a prolactina. 

Como já foi referido, é imediatamente após o parto, 
concretamente após a expulsão da placenta, que ocorre a 
diminuição dos niveis plasmáticos de estrogénios e progesterona, 
permitindo assim e por acção reflexa, a produção de picos de 
secreção de prolactina, estimulando desta forma a produção 
láctea a nivel alveolar mamário. 

A prolactina, segregada pela adeno-hipófise, está sujeita a um 
rigoroso controlo hipotalâmico, quer como estimulante da sua 
produção, quer como inibidor. 

Durante as mamadas, os impulsos sensoriais produzidos ao nivel 
mamilar, por acção directa da boca do bebé decorrente do 
processo de amamentar, transmitem-se por via nervosa aferente 
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simpática até ao hipotálamo, originando a secreção do factor 
libertador de prolactina (PRF) que atinge a adeno-hipófise, 
através do sistema porta, estimulando assim a produção de 
prolactina. 

A acção do factor libertador de prolactina aumenta 
consequentemente os niveis de prolactina plasmática e promove a 
sua actuação nas células alveolares, a nivel mamário, iniciando-
se assim a produção de leite. 

0 nivel sérico de prolactina é máximo 30 minutos após a 
mamada, para que se inicie a produção de leite nessa mesma mama, 
no sentido de repor para a mamada seguinte a quantidade de leite 
anteriormente removido. O primeiro leite assim produzido em cada 
mama, é o que fica armazenado nos seios galactóferos. É pobre em 
lipidos, mas rico em proteínas e lactose. 

A galactopoiese (BOBAKetal, 1995) compreende também o reflexo neuro
endocrine, designado por reflexo de oxitocina, responsável pela 
ejecção de leite durante a mamada. É através do acto de mamar, 
que estímulos sensoriais são produzidos e transportados por via 
nervosa aferente até aos núcleos supra-ópticos e para-
ventriculares hipofisários, produtores de oxitocina. Esta é 
transportada por axónios, nos feixes nervosos supra-óptico, e 
para-ventricular hipofisários até à neuro-hipófise, onde é 
armazenada. Quando libertada vai actuar ao nivel dos receptores 
das células mioepiteliais, originando a sua contractilidade e 
assim, a nivel mamário, faz ocorrer a ejecção do leite contido 
nos alvéolos. 

A amamentação, só é possível pela actuação destes dois 
reflexos. O reflexo de prolactina de caracter fisiológico, que 
inicia e mantém a produção de leite, e o reflexo de oxitocina, 
também de carácter psicossomático, responsável pela ejecção 
desse mesmo leite (CARVALHO,2002) . 
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Sendo o reflexo de oxitocina, também um reflexo 
psicossomático, existem por isso factores que interferem quer na 
sua activação, quer no seu bloqueio, nomeadamente: 

Factores negativos: dor, niveis baixos de auto-confiança, 
ansiedade e estados depressivos maternos. 

Factores positivos: niveis elevados de auto-confiança, bem-
estar, pensamentos e associações positivas com o RN, e contacto 
fisico mãe/filho. 

Outro facto relevante, na fisiologia da lactação, é o 
mecanismo de auto-controle da produção láctea. Foi identificado 
a nivel da auréola a existência de um factor, segregado 
localmente (bromocriptina) , que vai exercer uma acção inibitória 
à prolactina directamente nas as células alveolares. Segundo 
alguns autores (BOBAR et ai, 1995, KING, 1991; MAHER, 1992; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 
1994), a sua acção contribui, para um ritmo tendencialmente 
bifásico, na produção de leite humano. Imediatamente ao 
esvaziamento mamário, a sua concentração seria minima, enquanto 
que o inverso ocorreria quando, existe grande quantidade de 
leite a nivel mamário. Se o leite não for extraido mantém-se a 
acção inibitória por acção deste factor, o que justifica a 
assimetria de produção e subsequente involução unilateral, pelo 
que podemos concluir que este mecanismo protege dos efeitos 
decorrentes do excesso de leite e inibe a sua hiperprodução. 

2.1.3- Problemas Mamários Associados à Amamentação. 

Hoje em dia, como refere VINHA (1994), mesmo as pessoas 
envolvidas com a amamentação, acabaram por desmamar precocemente 
os seus próprios filhos por não saberem cuidar da mama 
puerperal, quando diante do ingurgitamento mamário, mastite e do 
trauma mamilar. Também as correcções cirúrgicas da mama podem 
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trazer problemas à intenção de amamentar uma criança. 

2.1.3.1- Ingurgitamento Mamário. 

Muitos factores intrínsecos e extrínsecos à amamentação são 
apresentados por diversos autores para explicar o ingurgitamento 
mamário, mas todos concordam com um em particular, a estase 
láctea ou o acumulo de leite nos alvéolos mamários. Seja qual 
for a causa, a sintomatologia geralmente é sempre a mesma, 
apresentando um aumento do volume mamário, hipersensibilidade, 
dor, pele esticada e com aspecto brilhante, endurecimento 
mamário, presença de nódulos entre outras características de 
menor significado (CARVALHO,2002) . 

Vários factores são citados como causais, seja por parte da 
mãe, da criança ou dos profissionais da saúde. Por parte da mãe 
temos a obstrução parcial dos duetos, má formações dos mamilos, 
mamilos traumatizados, deficiência elástica da pele do peito, 
ficar longe do filho nas primeiras semanas após o parto, entre 
outros. Já as causas de ingurgitamento a partir das crianças 
podemos citar a prematuridade do RN, problemas físicos ou morte 
(é interessante observar que em todos os casos a criança está 
impedida de extrair leite do peito da mãe). Quanto ao pessoal de 
saúde, podemos relacionar sua parcela de culpa nos itens 
cuidados inadequados da mama, regime rigido de aleitamento, 
ministração de água glicosada e suplementos lácteos ao recém-
nascido, enfermagem precária ou com escassez de recursos, má 
assistência à lactação, não alojamento conjunto nas primeiras 
h o r a s e s e d a ç ã o d a mãe (VINHA, 1994; BLONQUIST, 1994; TOMA & MONTEIRO, 2001; GARCIA, 

1999; GRAY, 1985 ) . 

A profilaxia é o principal factor preventivo do ingurgitamento 
e consegue-se através da drenagem do leite quer pela amamentação 
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em si, quer pela extracção manual do leite. Outros factores como 
amamentar logo após o nascimento, horários flexíveis de mamada e 
não oferecer suplementos lácteos entre as mamadas, também podem 
prevenir o ingurgitamento. 

É muito importante que todos conheçam os meios de prevenção, 
assim como as técnicas de auto-cuidados que devem ser 
perfeitamente dominadas pelas mães (CARVALHO,2002) . 

2.1.3.2- Mastite. 

Basicamente, a mastite é uma infecção do tecido intersticial 
que se localiza ao redor do lóbulo mamário, geralmente 
unilateral e podendo ser precedida de um ingurgitamento mamário. 

Seja qual for a bactéria ou a forma de entrada delas (poros 
mamilares, traumas, fissuras etc.), a mastite deve ser combatida 
e é um factor de desmame considerável entre os problemas locais 
das mamas. 

Sintomatológicamente, apresenta vermelhidão local, calor, dor, 
edema, hipersensibilidade, podendo apresentar abcessos. Sinais 
de infecção tipicos podem aparecer como febre, mal-estar, 
taquicardia, desconforto etc. 

Profilacticamente, as melhores formas de evitarmos a mastite é 
o cuidado com as mamas, utilizar amamentação natural e com livre 
demanda, evitar ingurgitamentos mamários, fazer a higiene 
normalmente, evitar os traumas mamilares e executar uma técnica 
de amamentação correcta (CARVALHO, 2002) . 

Se, neste caso, amamentar for muito doloroso, é necessário 
esvaziar a mama manualmente. Os sintomas, geralmente desaparecem 
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entre 36 a 48 horas, apesar de alguns casos precisarem ser 
medicados. 

A mastite mal cuidada pode resultar em abcesso mamário, cujo 
tratamento inclui a drenagem cirúrgica. 

2.1.3.3- Traumas mamilares. 

São constituídas por gretas, fissuras, erosões ou queimaduras 
na pele que envolvem os mamilos os quais se apresentam doloridos 
e são portas de entradas para bactérias (VINHA, 1994) . 

As causas mais comuns podem estar ligadas às características 
anatómicas das mamas e ao mamilo, à deficiente pega da criança, 
à deficiente técnica de amamentação e à presença de agentes 
infecciosos. 

0 principal factor ligado a mama é o ingurgitamento mamário, 
que impede uma boa adaptação da boca da criança ao mamilo, a 
qual acaba por pegar apenas na extremidade do mamilo, causando 
assim o trauma. Relativamente aos mamilos, podemos citar a 
deficiência na sua forma e função e hipersensibilidade da pele. 
Quanto à extracção, podemos dizer que ela própria, em 
consequência de uma má pega, torna-se muito forte, demorada, 
inadequada e/ou ineficiente, podendo assim causar o trauma 
(CARVALHO, 2002) . 

Horários rígidos de amamentação, posição incorrecta do bebé, 
limpeza do mamilo com agentes alcoólicos, cáusticos ou de 
difícil remoção e uso de bombas para tirar leite, são práticas 
inconvenientes também elas promotoras dos traumas mamilares 
(BOBAK, 1985; RODRIGUEZ, 2000) . 
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Este quadro é quase sempre acompanhado de dor, sangramento e 
lesões da pele. Profilacticamente, deve-se ter atenção com a 
correcta pega da criança e uma extracção efectiva de leite. 

2.1.3.4- Cirurgia Plástica das Mamas. 

Hoje a cirurgia estética está altamente valorizada no sentido 
de responder e melhorar a auto-estima de cada um. Do ponto de 
vista feminino o aumentar do volume das mamas tem sido prática 
corrente nos nossos dias, os implantes de silicone são colocados 
sob as estruturas da glândula mamária e assim sendo a cirurgia 
plástica não altera a produção de leite. 

Já por sua vez, diminuir o volume das mamas pode comprometer 
os duetos lactóferos e a enervação da auréola sendo comum após 
tal cirurgia, as mulheres apresentarem maior dificuldade na 
produção de leite assim como pode estar comprometida a própria 
saida (VINHA, 1994) . 
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3- COMPOSIÇÃO DO LEITE MATERNO. 

0 leite materno é um alimento que conta com a presença de 
elementos, cuja função ultrapassa o fornecimento de material 
energético, e/ou plástico, mas que actuam também na modulação, 
na facilitação da digestão de nutrientes e na protecção contra a 
infecção e alergias. 

Assim sendo, o leite materno é considerado o alimento ideal, 
para os RN de termo e mesmo, de eleição para os RN pré-termo ou 
com patologias associadas. 

Considera-se, portanto, indispensável o conhecimento das suas 
características, para se poder atribuir a real importância dos 
seus benefícios. 

0 leite humano, é um fluido dinâmico, pelo facto de se alterar 
cronologicamente, adaptando-se à idade do RN, e satisfazendo as 
necessidades especificas de cada fase (VICTORA, 1984) . 

0 colostro, primeira produção mamária e consequentemente o 
primeiro alimento do bebé, tem uma composição diferente do leite 
prematuro, e este do leite de transição, e do leite maduro. 0 
leite materno varia, no decurso do dia (maior quantidade e mais 
rico em nutrientes de manhã) e ao longo da mamada (inicialmente 
leite é mais glicosado e liquido, com maior percentagem de água 
e hidratos de carbono, transformando-se progressivamente, 
tornando-se mais espesso e amargo, com menor percentagem de água 
mas superior em lipidos) (MOTA, 1983;KUNZ, 1999) . 

Apesar da fase da lactação, o ritmo circassiano da mãe e a 
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duração da mamada, serem os factores mais importantes a 
condicionar eventuais alterações da composição do leite, existem 
outros, igualmente responsáveis por algumas dessas alterações, 
das quais destacamos a dieta materna, a idade da mãe, o número 
de filhos, a existência ou não de patologia materna associada e 
ainda as alterações climáticas. 

Uma das características do leite materno, inigualável, é o 
facto de ser produzido pela própria mãe por isso representando 
fonte importante do vinculo afectivo, determinante para o 
desejável desenvolvimento psico-emocional da criança (BOBAKetai, 1995; 
KING, 1991; MAHER, 1992; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE, 1994; RICHARD, 1991 ) . 

Segregado pela glândula mamária, surge inicialmente o colostro 
que permanece até ao 4 o ou 5o dia após o parto. Possui elevadas 
concentrações de minerais e proteínas, entre as quais se 
destacam a IgA secretora e a lactoferrina (MATHUR et ai, 1991) , menor 
teor lipidico e em hidratos de carbono, mas elevada concentração 
de elementos celulares, é um fluido alcalino com a densidade a 
variar entre 1040 e 1060. O betacaroteno elemento presente neste 
fluido confere e é responsável pela sua coloração amarelo 
escuro. 

O leite de transição, surge até cerca do 15° dia e, possui uma 
menor concentração de cloro e sódio, assim como, se verifica o 
decréscimo progressivo, após o 2 o dia, da concentração de IgA 
secretora e de lactoferrina. Cerca do 3o dia, verifica-se um 
acréscimo dez vezes superior da quantidade de leite que é 
produzida, fenómeno que toma a designação popular de descida do 
leite, aumentando também, gradualmente, a concentração de 
lactose na sua composição. 

A produção de leite maduro, ocorre desde o 15° dia até ao 
desmame. Na sua constituição estão envolvidos mais de duzentos 
elementos, fornecendo cerca de 65 a 72 Kcal./100 ml. E tem uma 
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densidade de 1030. O aporte energético é fornecido em 50-55% 
pelos ácidos gordos, em 35 a 40% pelos hidratos de carbono e 5 a 
10% pelas proteínas. Mesmo em pequenos volumes de leite, estes 
componentes conferem à criança um elevado poder energético (KUNZ, 
1999) . 

Na criança amamentada, há também uma importante redução da 
carga renal dos respectivos volumes plasmáticos, resultante da 
acção das baixas concentrações proteicas existentes e veiculadas 
através do leite materno (ATKINSON, 1978; KUNZ, 1999) . 
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4- PORQUE É IMPORTANTE AMAMENTAR. 

0 aleitamento materno confere a todos os RN vantagens 
incontestáveis, potenciadas pelo seu poder imunizante, 
importante em especial para as crianças expostas a meios 
marcadamente insalubres e poluidos. 

Em comunidades pobres, o perigo que representa para o RN a 
preparação das fórmulas para lactente em condições de 
insalubridade, agravada pela tendencial hiperdiluição, são 
argumentos relevantes, que por si só justificam o investimento 
na promoção do aleitamento materno. 

Os ditos "milagres tecnológicos" (fórmulas lácteas para 
lactentes), quando submetidos à investigação laboratorial, 
habitualmente não resistem ao rigor da análise cientifica, pelo 
que, e até ao presente, nenhuma fórmula conseguiu aproximar-se 
da complexidade e qualidade relativamente aos nutrientes vitais, 
factores de crescimento e anticorpos como os que se encontram 
presentes no leite materno (CUNNINGHAM, 1977;ESPGAN, 1991;HIDE, 1993;JONES, 1987) . 

Reconhecido desde 1924 como um "direito da criança" (DECLARAÇÃO 
DOS DIREITOS DA CRIANÇA) , o aleitamento materno apresenta-se como uma 
medida prioritária em termos de saúde da criança, com 
repercussões significativas quer na diminuição da mortalidade, 
quer também na diminuição da morbilidade associada a algumas 
patologias crónicas, como nos demonstram vários estudos 
(CUNNINGHAM et ai, 1991; LESTRADET, 1986; MADELEY et ai, 1986; REZENDE, 1990) . No e n t a n t o , a 

patologia associada ao virus da imunodeficiência humana (VIH) 

constitui presentemente contra-indicação expressa à amamentação 

42 



( CUNNINGHAM, 1977; GABIANO et al, 1992; LEPAGE et al, 1987; ZIEGLER et al, 1985 ) . 

A diade, vantagens versus desvantagens está longe de ser 
controversa. Diariamente novas descobertas reforçam o valor e 
importância do leite materno, em detrimento da fórmula para 
lactente, não só porque envolve a saúde da criança, como também 
reforça a protecção e a prevenção de patologias maternas (Report of the 
Task Force of the Assessment of the Scientific Evidence Relating to Infant Feeding Practices and Infant Health., 1984; RYAN, 

1997) . 

3.1- FISIOLOGIA DO ALEITAMENTO. 

Prática esquecida ou substituída, a amamentação deve ser 
objecto de uma reaprendizagem por parte da mãe. Só com o 
conhecimento de todo o processo que envolve o aleitamento 
materno é possível aumentar os niveis de auto-confiança e 
segurança da mãe e assim aumentar o tempo de amamentação 
(LAWRENCE, 1989; RYAL COLLEGE OF MIDWIVES, 1994) . 

Todo o corpo do bebé deve estar junto ao da mãe, virado para 
ela, e não é só a cabeça que deve ser colocada na mesma altura 
da mama. A mãe deve-se posicionar confortavelmente, apoiada e 
relaxada. 

Devido ao reflexo de procura, a criança vira a cabeça em 
direcção ao estimulo táctil provocado pelo contacto da mama na 
bochecha ou canto do lábio e abre amplamente a boca, para 
receber o mamilo. Alguns bebés necessitam de várias tentativas 
até que a abram suficientemente. Alguns autores consideram a 
abertura da boca um outro reflexo, todavia ela é a parte 
integrante do reflexo de procura. A boca deve estar bem aberta e 
abocanhar o mamilo e uma parte grande da auréola, a lingua deve 
posicionar-se para baixo e para frente, entre os rodetes 
gengivais e a mãe, e no momento certo deve-se aproximar a mama 
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da boca do bebé, colocando-a suavemente no seu interior. 

0 reflexo de sucção (o termo sucção não nos parece exprimir 
exactamente o que acontece na amamentação - no dizer de ROS 
ESCOTT (1989) "as acções do bebé são muito mais complexas do que 
simplesmente sugar um liquido através de um canudo") é 
desencadeado pelo toque do mamilo no palato. 0 sabor adocicado 
do leite materno é um estimulo a mais para ajudar a "pega". 0 
mamilo, comprimido ritmicamente pela lingua contra o palato, 
alonga-se e conduz o leite até o ponto de sucção onde, no limite 
entre o palato duro e o palato mole, jorra o leite (CARVALHO,2003) . 

0 reflexo seguinte, a preensão fásica é composto pelos 
movimentos rítmicos da onda peristáltica que vai desde a ponta 
da lingua até ao estômago. Esses movimentos são coordenados com 
os movimentos de compressão e descompressão da mandíbula. 

0 reflexo de deglutição ocorre em resposta à excitação pela 
presença do leite na parte posterior da lingua, palato mole, 
faringe e epiglote, interrompendo, temporariamente a respiração. 

No inicio, os movimentos de extracção são rápidos, depois mais 
lentos e no final irregulares. As bochechas do bebé não ficam 
encovadas a cada movimento mandibular porque não são usados os 
músculos bucinadores, o que ocorre na extracção em biberões. A 
lingua não faz ruidos, como ocorre na sucção ineficiente. As 
orelhas apresentam movimento, devido aos movimentos de abertura, 
protrusão, fechamento e retrusão da mandíbula, que proporcionam 
tonus à cápsula articular e aos ligamentos (CARVALHO,2003) . 

Consideramos por isso que somados, os reflexos de procura, de 
preensão fásica e de deglutição, possibilitam a extracção do 
leite e não a sucção que é um termo usado equivocadamente. 
Podemos então concluir que o leite não é sugado, mas é 
transferido do peito para a boca do bebé e daqui segue para o 
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estômago. Ao terminar a mamada, o mamilo estará alongado 
(CARVALHO, 2002) . 

3.2 - VANTAGENS NUTRICIONAIS. 

As vantagens do leite humano advêm do que o caracteriza - ser 
um alimento completo "vivo" e natural, adequado às necessidades 
individuais de cada RN (BRAZELTON, 1976) . 

Sob o ponto de vista nutricional, todas as lactantes, quer 
disponham de uma dieta equilibrada quer se apresentem 
ligeiramente mal nutridas, produzem um leite que mantém todas as 
características qualitativas, adequadas ao suporte nutricional 
do seu filho (CHESSEX et ai, 1983; LILJA, 1991) . No entanto, mães com 
carências nutricionais graves, podem ter necessidade de 
suplementar a sua dieta, como nos afirmam diversos autores 
( DELGADO et ai, 1982; MORA et ai, 1981; POLLITT, 1982 ) . 

O leite materno adapta-se progressivamente às necessidades do 
lactente. Do ponto de vista fisiológico, durante o periodo 
neonatal, e em especial nos primeiros dias de vida, enquanto se 
verifica ainda a imaturidade digestiva do recém-nascido, há uma 
resposta perfeita e adequada a este estado através da composição 
do colostro, devido à presença de factores facilitadores da 
digestão e favorecedores do processo funcional, assim como 
também é exercida uma acção efectiva na protecção da mucosa 
g a s t r o - i n t e s t i n a l (HAMBRAEUS, 1990;KOVARetal, 1984;KRAMER, 1981) . 

A maioria dos autores refere a extrema importância do leite 
materno na alimentação de RN prematuros (ATKINSON et ai, 1978; ATKINSON et ai, 
1983; CHESSEX et ai, 1983; EIBL et ai, 1988; LUCAS, 1990; POSKITT et ai, 1978; ROBERTON, 1982) . O 

colostro humano, pela sua baixa percentagem lipidica e o leite 
humano maduro, devido à presença de lipase e ao teor de 
trigliceridos, facilitam a absorção intestinal, melhorando por 
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consequência a deficiente utilização lipidica do RN (SANCHEZ-POLO, 

1986) . 

Da totalidade dos nutrientes presentes no leite materno, os 
lipidos representam cerca de 50 a 60% do valor energético e 
contém na sua composição ácidos gordos essenciais, como o ácido 
linoleico e linolénico, que, por acção dos nucleótidos, são 
convertidos em ácidos gordos de cadeia longa, nomeadamente os 
Omega 3 e Omega 6, elementos hoje considerados fundamentais no 
crescimento cerebral e mielinização do tecido nervoso, na 
prevenção de patologias oculares, na protecção contra infecções 
e na composição da membrana eritrocitária (CARVER et ai, 1991; CONNOR et ai, 
1992; DRURY et ai, 1990; EIBL et ai, 1988, INNIS et ai, 1984; KALLIO et ai, 1982; VIIKARI et ai, 1990; FARQUHARSON et 
ai, 1992; FILTEAU, 2000) . 

Outros autores realizaram um estudo no Reino Unido, sobre o 
ácido araquidónico e docosahexaenoico na constituição cerebral, 
tendo sido provada a existência exclusiva de docosahexaenoico 
(Omega 3) no cérebro de crianças amamentadas e a sua total 
ausência em crianças com aleitamento misto e exclusivamente 
artificial, o que parece comprovar a importância do leite 
materno na formação do sistema nervoso central ( FARQUHARSON et ai, 1992) . 
DRURY & CRAWFORD (1990), demonstraram que pode ocorrer atrasos 
na formação do tecido nervoso, durante a fase de desenvolvimento 
da criança não amamentada, devido a alterações do perfil 
lipidico dos ácidos gordos essenciais. 

O elevado teor de lactose presente no leite materno, parece 
ser o responsável pela manutenção em predominância da flora 
intestinal por lactobacillus bifidus (BAUCHNER 1986;HOKAMA, 1996) . 

No sentido de superar a insuficiência digestiva transitória do 
RN, verifica-se a estrutural contribuição dada através do baixo 
teor proteico presente no leite materno assim como do respectivo 
equilíbrio entre os seus aminoácidos (ATKINSON, 1978; RAGHUVANSHI, 1988) . 

46 



O leite materno tem também uma extraordinária adaptação à 
imaturidade renal do RN, resultante do baixo teor proteico, e da 
baixa concentração de sódio, permitindo e facilitando a 
eliminação da carga osmótica renal, mesmo perante baixos débitos 
de água e em situações de perda hidrica excessiva. 

Através de um elevado teor de azoto não proteico, dos quais a 
ureia representa cerca de 50%, revelou-se serem de extrema 
importância na ajuda dos processos fisiológicos do RN (CARVER et ai, 
1991; HAMBRAEUS, 1990; NAKANO et ai, 1989; OLSON et ai, 1989; SANCHEZ-POZO et ai, 1986) . 

Identificaram-se também a presença no leite materno de 
factores de crescimento, nomeadamente o factor de crescimento 
epidérmico (EGF), que por si só promove o crescimento do tracto 
intestinal, independentemente do peso e da idade gestacional, 
para além de promover a multiplicação e diferenciação da 
epiderme e colaborar na sintese da molécula DNA (HIDEKI et ai, 1986; NAKANO 
et ai, 1989; WOOLRIDGE et ai, 1993 ) . 

0 ferro, importante na prevenção da anemia ferropénica, 
encontra-se igualmente presente no leite materno. No entanto, a 
lactoferrina (proteína queladora de ferro) , vai permanecer 
integra ao longo do tracto intestinal durante as primeiras 
semanas de vida do RN, inibindo a absorção de ferro e 
prevenindo, também, a proliferação bacteriana (função anti-
infecciosa). Após essas primeiras semanas, a biodisponibilidade 
para a absorção de ferro vai aumentando gradualmente no 
intestino do RN. Enquanto que nas fórmulas para lactente apenas 
10% do ferro é absorvido, já relativamente ao do leite materno 
atinge-se os 50%, pelo que as empresas produtoras de leites 
artificiais se têm empenhado actualmente no incremento de ferro 
nos respectivos leites, tendo em conta a sua vital importância 
para o lactente (VANDENPLAS, 1988) . 
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3.3- VANTAGENS ANTI-INFECCIOSAS. 

O leite materno tem uma função protectora e preventiva contra 
as gastrenterites e diarreias por Escherichia Coli, rotavirus e 
vibrio cholerae, germens apontados como os principais 
responsáveis pela mortalidade e morbilidade infantil nos paises 
em desenvolvimento (CLEMENSetal, 1993; CRUZ et ai, 1988; GLASS et ai, 1983) . 

Pesquisadores em Porto Alegre, Brasil, estudaram 192 crianças 
com idades entre 0-23 meses, com o objectivo de determinar 
factores de risco para diarreia com desidratação. Enquanto que 
as crianças alimentadas com fórmula láctea apresentaram 
probabilidade de desenvolver diarreia com desidratação 6.9 vezes 
maior do que as crianças exclusivamente amamentadas, já as 
crianças alimentadas com leite de vaca apresentaram uma 
probabilidade 6.0 vezes maior. Por sua vez as crianças 
desmamadas precocemente apresentaram um risco maior de 
desenvolver diarreia com desidratação do que aquelas desmamadas 
com 6 meses ou mais de vida (FUCHS&coi. 1996) . 

O Cryptosporidium é um protozoário que frequentemente causa 
diarreia em crianças dos paises em desenvolvimento. Num estudo 
de 214 casos de diarreia num hospital de Addis Abeba, Etiópia, 
mostrou que os ovócitos (ovos) de Cryptosporidium foram 
encontrados nas fezes de 7% das crianças. Estas que apresentavam 
criptosporidiose estavam parcial ou completamente desmamados. 
Nenhuma das crianças exclusivamente amamentadas mostrou 
evidência de infecção pelo cryptosprodium (ASSEFA & col, 1996) . O 
programa de controlo das doenças diarreicas da OMS recomenda, 
como medida preventiva mais relevante, a promoção do aleitamento 
m a t e r n o (BROWN et ai, 1989; CRUZ et ai, 1988; VICTORA et ai, 1990) . 

Apesar de se ter registado uma diminuição da incidência de 
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diarreias e de gastrenterites na infância, nos paises 
industrializados, as causas continuam a ser fundamentalmente de 
etiologia viral (rotavirus), e ainda hoje estas patologias vão 
sendo consideradas como as grandes responsáveis não só pelo 
internamento hospitalar como pela mortalidade infantil nesses 
paises. Estudos realizados por diversos autores demonstram a 
associação entre a duração do aleitamento materno e o seu efeito 
protector relativamente à diarreia e às gastrenterites (GLASS, 1983; 
HOWIE et al, 1990; LUCAS, 1990) . 

Relativamente às infecções altas adjacentes ao sistema 
otorrinolaringeo, nomeadamente a otite média, e segundo alguns 
estudos, verificou-se haver uma menor incidência desta patologia 
em crianças amamentadas (SAARINEM, 1982) . Tal facto tem suscitado 
controvérsia etiológica, se por um lado parece haver uma relação 
com o efeito protector transmitido pelo leite materno, 
nomeadamente IgA secretora, por outro, estabeleceu-se uma 
relação de causalidade com aleitamento artificial, devido à 
posição em que se coloca o biberão quando se administra o leite 
ao lactente, na medida que desta forma possibilita a 
regurgitação e por consequência a passagem desse mesmo leite e 
de secreções para a trompa de Eustáquio ( C U N N I N G H A M et ai, 1991; D E W E Y et al, 

1995; LAWRENCE, 1995; LILJA et al, 1991 ) . 

Pesquisadores no Japão compararam a quantidade de bactérias da 
garganta de crianças sadias amamentadas e alimentadas com 
fórmulas lácteas. Eles detectaram que 4.3% das crianças 
amamentadas e 36.0% das alimentadas artificialmente apresentavam 
bactérias patogénicas nas respectivas gargantas. A bactéria mais 
frequente e identificada em ambos os grupos foi o Streptococcus 
(HOKAMA& col., 1996) . 

Já em relação às infecções do tracto respiratório inferior, a 
maioria das investigações revelam um importante efeito protector 
a t r a v é s d o l e i t e m a t e r n o (BAUCHNERetal, 1986; HOWJE et ai, 1981;LEVENTHAL, 1986) . 
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Ficou comprovada igualmente a protecção através do leite 
materno relativamente à meningite por Haemophilus influenzae 
tipo b (Hib) e outras bacteriémias (CHATEAU, 1977; FRASER et al, 1973; FRASER et al, 
1974) , especialmente nas crianças amamentadas por um periodo 
superior a seis meses. Apesar da estrutura genética da pessoa 
facilitar a patologia invasiva por Hib, alguns investigadores 
identificaram outros factores de risco também eles facilitadores 
da propagação do Hib, nomeadamente a baixa condição socio
económica, as famílias com menor rendimento per capita, baixo 
nivel de escolaridade, mais numerosas e vivendo em zonas de 
maior densidade populacional, o sexo masculino e a etnia (raça) 
e t í o p e (BARROIS, 1988; COCHI et ai, 1986; FRASER et ai, 1973; FRASER et ai, 1974; REDMOND et ai, 1984; 
SCHLECHIII et ai, 1985) . 

Ao leite materno também foi reconhecido um papel protector 
relativamente à infecção urinária. Pensa-se que este facto está 
relacionado com a presença da IgA secretora, da lactoferrina e 
dos oligossacáridos no tracto urinário, na medida que comprovou-
se a sua acção inibitória à invasão celular uroepitelial em 
especial pela Eschirichia Coli (PRENTICE, 1987) . 

Relativamente à mortalidade por septicemia, também tem sido 
demonstrado o papel protector do leite materno, reduzindo esta 
taxa em cerca de dois terços, como nos mostram os estudos sobre 
a SUa i n c i d ê n c i a (ATKINSON et ai, 1983; NARAYANAN et at, 1980; NARAYANAN et al, 1984; ASHRAF, 

1991) . 

3.4- VANTAGENS IMUNOLÓGICAS. 

Quanto ao aumento da resposta imunológica no primeiro ano de 
vida da criança, alguns estudos revelaram a importância do leite 
materno no desenvolvimento do sistema imunitário do neonato (PABST 

et ai, 1989; PABST et ai, 1990) . 
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Para FILTEAU (2000), o leite materno contém variadas e amplas 
estruturas de factores activos com acção directa na protecção da 
criança contra as infecções para além de irem estimular 
activamente o desenvolvimento do respectivo sistema imune. 

Uma adicional protecção passiva à baixa imunológica especifica 
do RN é conseguida pela combinação das propriedades dos glóbulos 
gordurosos presentes no leite materno (FILTEAU, 2000) . Estes quebram 
o potencial patogénico dos agentes infecciosos actuando de forma 
a não permitir a sua respectiva anexação às células do RN. 
Acredita-se que este é o primeiro passo para a infecção. 

Recentes desenvolvimentos das investigações associadas à acção 
das cytokines do leite materno conduziram à conclusão de que 
lhes são atribuídas responsabilidades na activação e estimulação 
da imunidade do neonato, para além de também exercerem uma 
protecção passiva relativamente às infecções generalizadas 
(FILTEAU, 2000) . 

3.5- VANTAGENS ANTI-ALERGOLÓGICAS. 

A opinião de diferentes autores sobre o efeito protector do 
leite materno face a doenças alérgicas tem sido alvo de grande 
controvérsia. Enquanto que para alguns, a amamentação apenas 
protela as manifestações alérgicas, outros difundem o seu real 
e f e i t o p r o t e c t o r (BURR, 1993; GUSTAFSSON et ai, 1992; HIDE, 1993; HIDE et al, 1994; KRAMER, 1988; 

ROBERTON et al, 1982; STROBEL, 1992; VANDENPLAS et al, 1988; ZEIGER et al, 1989 ) . 

As manifestações orgânicas do neonato à presença de agentes 
sensibilizadores prendem-se fundamentalmente com a transmissão 
de alegrados através do leite materno. Este processo tem inicio 
durante a vida gestacional com a sensibilização a esses mesmos 
agentes que passam por via transplacentar (AXELSSON et ai, 1986; HAMBURGER et 
ai, 1983; LiFSCHiTZ et ai, 1988). Os RN ( s ) com antecedentes familiares de 
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atopia, mesmo assim, parecem beneficiar em muito com o 
aleitamento materno exclusivo durante pelo menos os seis 
primeiros meses de vida, na medida que é durante este periodo 
que ocorre o maior e mais acentuado desenvolvimento do sistema 
i m u n i t á r i o d a s c r i a n ç a s (GOMES-PEDRO et ai, 1987, HAMBURGER et ai, 1983; JELLIFFE, 1977; 

KJELLMAN et ai, 1979; STROBEL, 1992 ) . 

Relativamente às cólicas permanentes dos recém-nascidos 
amamentados, que inúmeras vezes indiciam intolerância ou alergia 
às proteínas de leite de vaca, verifica-se que são debeladas em 
cerca de 33% depois da mãe optar pela exclusão de leite de vaca 
e seus derivados da sua dieta normal (BARROIS et ai, 1988; LIFSCHITZ, 1988; LILJA, 
1988; MARINI et ai, 1992) . 

3.6- VANTAGENS ODONTOLÓGICAS. 

Ao retirar o leite do seio materno, a criança estabelece o 
padrão correcto de respiração nasal e uma correcta postura da 
lingua, isto é, sob a papila. 0 tecido humano flexível e macio, 
é benéfico em moldar o palato duro aplainando-o e alargando-o 
como resposta directa à acção da lingua da criança (PALMER, 1998; 
CARVALHO, 2003 ) . 

No peito da mãe, o bebé realiza movimentos musculares 
completamente diferentes daqueles que utiliza na tetina do 
biberão. A pega é absolutamente distinta. No peito verifica-se 
que a postura da lingua é baixa com o dorso elevado 
desenvolvendo movimentos pequenos de vai e vem, como uma 
válvula, tentando organizar o fluxo de leite para ser deglutido. 

Os movimentos peristálticos atrás referidos conferem à língua 
tonus e postura correcta, possibilitando e viabilizando o 
correcto crescimento e desenvolvimento do aparelho 
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estomatognático assim como das funções orais. Caso não ocorram o 
resultado obtido é uma lingua pesada com uma massa muscular 
aumentada, disforme e hipotónica. Tais factos ficaram 
comprovados desde 1986, quando se desenvolveram e aplicaram as 
técnicas de ultrassonografia e videofluoroscopias à amamentação 

(CARVALHO,2003) . 

No peito da mãe o bebé coloca a lingua entre os rodetes 
gengivais e faz uma curvatura no bordo lateral para evitar que o 
leite derrame. Tal curvatura do bordo da lingua faz o papel do 
músculo bucinador, dirigindo o leite na direcção certa para ser 
deglutido (CARVALHO,2003) . 

O leite materno sai do mamilo no ponto de sucção, que se situa 
no limite entre o palato duro e mole, e não na papila incisiva, 
exactamente onde excita o reflexo de deglutição. Assim, o bebé 
coloca o ponto de náusea bem posteriormente. As tetinas, por sua 
vez, trazem o ponto de náusea mais para a região anterior da 
boca fazendo com que mais tarde se traduza por vómitos ao menor 
toque da colher ou da escova de dentes. 

Uma das consequências directas da postura e acção incorrecta 
da lingua quando do uso de tetinas, resulta em que o palato é 
empurrado para cima, logo o assoalho da cavidade nasal também se 
eleva e como o septo do nariz não cresce de forma proporcional 
há uma diminuição do espaço nasal total podendo por isso trazer 
um efeito dramático sobre a eficiência da respiração. A fala por 
sua vez torna-se anasalada (CARVALHO,2003) . 

O mamilo do peito da mãe aumenta até três vezes o seu tamanho 
dentro da boca do bebé durante a mamada, algo que nenhuma 
tetina, pela sua rigidez estrutural o consegue fazer (CARVALHO, 

2003) . 

A oclusão definitiva, a adequação das funções orais, a 
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qualidade de vida, o equilíbrio emocional da personalidade, a 
dinâmica da individualidade, não podem ser determinadas e 
aquilatadas pela amamentação mas, não restam dúvidas, podem ter 
seu carácter preventivo, indubitavelmente, ampliado. 

3.7- VANTAGENS PSICOLÓGICAS. 

0 aleitamento materno tem sido indiciado como sendo a 
oportunidade, por excelência, válida no estabelecimento do 
contacto sensorial entre mãe e criança, o que contribui para o 
estabelecimento e fortalecimento da vinculação da diade assim 
como proporciona experiências gratificantes a ambos. 

Para que o vinculo afectivo se efective entre ambos, 
contribuem fortemente alguns factores culturais 
(comportamentais) e psicológicos, e não apenas, como se 
acreditava, o instinto (ADMRetal, 1991) , o que por si só vem reforçar 
a importância do aleitamento materno como periodo privilegiado e 
único para o desenvolvimento dessa relação. 

Uma mãe motivada para amamentar e amamentando com sucesso, 
sentir-se-á essencial ao seu filho, proporcionando-lhe 
satisfação e bem-estar, e vivenciará igualmente sentimentos de 
auto-estima, auto-confiança e auto-realização. 

Segundo LUCAS e col. (1990) num estudo realizado com RN(s) 
prematuros, verificaram a existência de uma relação positiva no 
desenvolvimento psicomotor da criança directamente proporcional 
à duração do aleitamento materno. Já através de um estudo 
realizado por BRADLEY referido por CUNNINGHAM et ai. (1991), 
verificou-se que as trocas interactivas entre a criança 
amamentada e o ambiente, correlacionam-se positivamente 
promovendo um maior desenvolvimento infantil. 
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A existência de periodos criticos e sensiveis no 
desenvolvimento humano, tem sido alvo de diversos estudos 
(CHATEAU, 1977; HOFER, 1987; TRONICK et ai, 1989) . No e n t a n t o v e r i f ÍCOU-se que O 

contacto pele a pele e a permanência do recém-nascido junto da 
mãe logo após o parto iniciam a cascata de complexos mecanismos 
comportamentais, fisiológicos, imunológicos e hormonais, 
percursores da vinculação mãe-filho e promotores do sucesso da 
amamentação (KING, 1991) . 

Os técnicos de saúde devem estar conscientes e alertados para 
o facto que só depois da mãe conseguir satisfazer plenamente as 
respectivas necessidades biológicas, sensoriais e psíquicas é 
que a criança passará a ser beneficiada pela amamentação, pelo 
que, uma mulher que não consegue essa plena satisfação e por 
isso não pretenda ou não esteja possibilitada de amamentar, não 
deverá ser culpabilizada, devendo, isso sim, e através de uma 
ajuda efectiva, criar outras estratégias que permitam 
desenvolver e intensificar interacções alternativas (ALEXANDER, 

1987) . 

Segundo WINNICOTT (1993), deve ser dado à mãe a oportunidade de 
decidir se vai ou não amamentar, sendo contudo da 
responsabilidade dos profissionais de saúde, e da comunidade em 
geral, proporcionar condições para que o aleitamento materno 
aconteça, exactamente porque ele é mais do que um recurso 
terapêutico, é também, fundamentalmente, um comportamento 
humano. 

3.8- VANTAGENS SOCIAIS E ECONÓMICAS. 

As vantagens sociais e económicas do leite materno são 
múltiplas e interligam-se. Diminui a carga económica inerente às 
terapêuticas e internamentos, protege o lactente da má nutrição, 
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e tem funções profiláticas, face a patologias a curto, médio e 
longo prazo, constituindo, segundo MOTA (1983), o seguro de vida 
para o desenvolvimento para a criança. 

RADFORD (1991) refere que "substituir a amamentação por 
biberão é como substituir os rins por máquina de diálise", 
afirmação feita após trabalho de pesquisa sobre o impacto que o 
uso do biberão tem sobre o meio ambiente, através do 
acompanhamento passo a passo que fez desde a produção até a 
distribuição de fórmulas lácteas infantis. Concluiu, que é um 
preço muito alto e desnecessário o uso indiscriminado das 
fórmulas lácteas infantis e que o mundo não conseguirá suportar 
sem consequências tais despesas. Ainda a esse propósito, afirma 
que "o aleitamento materno é um método ecologicamente sadio de 
produção e distribuição de leite, substitui-lo coloca a todos em 
risco, não só a criança e a mãe". 

Para o mesmo autor "o leite materno é um dos poucos alimentos 
produzidos e dado ao consumidor sem nenhuma poluição, embalagem 
desnecessária ou desperdício. (...) Se todo o bebé americano 
recebesse biberão, quase 86.000 toneladas de alumínio seriam 
utilizadas nas 550 milhões de latas de leites descartáveis. Se 
as latas tiverem etiquetas de papel, deve-se somar outras 1230 
toneladas às enormes quantidades de papel brilhante utilizado na 
propaganda do produto". Em todo este processo de utilização de 
formulas lácteas há ainda que somar em termos de custos sociais 
e mundiais a água necessária para preparar o leite, lavar e 
esterilizar o biberão, os combustíveis utilizados na fabricação 
e transportes, desflorestação para a criação de pastagens e 
respectivos fertilizantes e ainda o aumento de resíduos tóxicos 
virtualmente indestrutíveis como sejam as borrachas e plásticos. 

Nos EUA, estudos comprovam que o abandono precoce da 
amamentação resulta em grandes custos adicionais aos serviços de 
saúde, que poderiam ser evitados, como são por exemplo as 
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despesas com o tratamento de diarreia infantil (291 milhões de 
dólares), virus respiratório (225 milhões de dólares); otite 
(660 milhões de dólares). No Reino Unido, as doenças por 
diarreia devido ao desmame precoce e à alimentação com fórmulas 
lácteas tem um custo em cuidados hospitalares cerca de 41,5 
milhões de libras por ano. 

Podemos por isso concluir, que do ponto de vista económico, 
para um pais, em especial os menos desenvolvidos, amamentar uma 
criança traz benefícios imediatos, não só porque é menos 
dispendioso relativamente à aquisição de leites artificiais, 
assim como traz vantagens à respectiva saúde da criança. Também 
diminui a taxa de absentismo laboral dos pais como consequência 
directa da diminuição do tempo a despender no tratamento e 
acompanhamento das patologias dos filhos. Acresce ainda a 
diminuição dos custos inerentes à produção, fabricação, 
transporte e armazenamento das fórmulas para lactente (RADFOR, 1991; 
REA, 2000; RODRIGUEZ, 2000 ) . 

A prática da lactação suprime a ovulação materna, o que se 
traduz para muitas sociedades numa mais valia em termos 
económicos, demográficos e sociais (CARVALHO et ai, 1982) . Mesmo nos 
paises mais desenvolvidos, tem surgido interesse acrescido na 
utilização deste método contraceptivo natural designado por 
método de amenorreia lactacional ou LAM (CAMPBELL, 1991) . 

Segundo considerações da "Bellagio Consensus Conference", 
1988, para que o método de amenorreia lactacional confira uma 
protecção de 98% nos primeiros seis meses após o parto, é 
necessário que se cumpram alguns critérios obrigatórios, 
nomeadamente a mãe amamentar exclusivamente, sem intervalo 
nocturno, e estar amenorreica (CONSENSUS STATEMENT, 1988; GRAY et al, 1990; 
KENNEDY et al, 1991; LABBOK et al, 1991; PEREZ et al, 1992; ROSETTA 1989; SHORT et al, 1991 ) . 

A OMS através dos seus relatórios refere que a prática do 
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método de amenorreia lactacional contribuiria mais eficazmente 
no controlo da natalidade do que todos os programas de 
planeamento familiar mundiais. Com base neste pressuposto, 
alguns paises desenvolveram com sucesso iniciativas de controlo 
de natalidade e mortalidade infantil, são exemplo disso, a 
China, a Costa Rica e o Sri Lanka ( HANSON et al, 1990) . 

Ainda para a OMS, se todos os paises desenvolvidos 
conseguissem promover eficazmente o aleitamento materno nos 
primeiros seis meses de vida da criança, ter-se-iam evitado em 
1989 nove milhões de mortes em crianças, e não ocorreriam, 
anualmente, vinte milhões de nascimentos (HANSONetal, 1990) . 

Na Ásia e em África, cada mulher que amamenta evita em média 
quatro gestações. Estudos realizados no Senegal demonstraram 
que, quando não ocorrem mortes de crianças na familia, ocorre um 
intervalo de mais de nove meses entre duas gestações, e de cerca 
de três anos entre nascimentos. Controversamente, quando se dá a 
morte no primeiro mês de vida da criança, e/ou há a supressão da 
lactação, esse intervalo decresce para dois anos (HANSONetal, 1990) . 

Os dados das Pesquisas sobre Familia e Saúde do Botswana, 
realizadas entre 1984 e 1988, revelam 3 factores que contribuem 
para a diminuição das taxas de fertilidade naquele pais: 
amamentação, uso de contraceptivo e não ser casado. A 
amamentação apresenta-se como o factor mais importante, sendo 
responsável pela redução da taxa de fertilidade em 36%. Tanto a 
pesquisa de 1984 como a de 1988 mostraram que quase todos os 
bebés foram amamentados. Três quartos das crianças de 12 meses e 
metade das de 18 meses ainda estavam a ser amamentadas. A 
duração media da amamentação foi menor entre as mulheres mais 
jovens, urbanas, educadas e trabalhadoras. Embora as mulheres 
trabalhadoras tendam a amamentar por um periodo mais curto, a 
duração mediana da amamentação entre elas foi de 16.5 meses. A 
duração da amamentação no Botswana permaneceu a mesma entre 1984 
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e 1988. Atribui-se a manutenção destas altas taxas de 
aleitamento materno às campanhas promocionais do governo assim 
como de organizações não-governamentais e à politica 
governamental que permite às mulheres trabalhadoras um período 
para amamentar ( L AT AMO, 1996) . 

3.9- VANTAGENS A LONGO PRAZO PARA A CRIANÇA. 

Alguns estudos sugeriram o carácter preventivo do leite 
materno para certas patologias, nomeadamente a doença de Chron, 
a C O l i t e U l c e r o s a ( HOWIE et ai, 1981; KOLETZKO et ai, 1989; WHORWELL et ai, 1979) e a 

doença celiaca (GRECO et ai, 1988; RAMALHO, 1988) . Também através de um 
estudo experimental envolvendo um grupo controle, realizado por 
DAVIS e col. (1988), demonstrou-se que as crianças alimentadas 
com leite materno durante um periodo superior a seis meses 
apresentaram menor incidências de linfornas. 

Quanto à relação prevenção da obesidade e aleitamento materno, 
apesar de existir ainda hoje alguma controvérsia, é consenso 
generalizado que há uma relação positiva entre amamentação e 
prevenção de obesidade, contudo não deve ser descurado também a 
hipótese que associa esta patologia a factores genéticos e 
h á b i t o s de v i d a (EID, 1970;KRAMER, 1991;RÙDIGERVONKRIESetal, 1999) . 

Também o leite materno parece dar uma forte contribuição na 
prevenção da asma durante a infância. 0 efeito resulta das 
qualidades imunológicas e pela transmissão de alergenos ou a 
combinação destes com outros factores que estimulam o 
desenvolvimento das competências do sistema imune da 
c r i a n ç a (GDALEVICH&Col.,2001;PÓYSÃetal, 1992) . 

Segundo um estudo realizado por KARJALAINEN e col. (1992) 
sobre o efeito da amamentação exclusiva relativamente ao 
desenvolvimento da Diabettes Mellitus Tipo I, verificou-se a 
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existência de uma correlação positiva entre o desenvolvimento da 
doença e a exposição da criança ao leite de vaca ou fórmula para 
lactente. Pelo contrário, crianças amamentadas não desenvolviam 
precocemente nem com iguais taxas o aparecimento da diabetes, o 
que nos leva a inferir que a amamentação promove uma prevenção 
ou retardamento na instalação desta patologia. 

Diversos estudos sugerem que o desenvolvimento intelectual das 
crianças, alimentadas com leite materno, é superior ao das 
crianças alimentadas com fórmulas para lactente (LUCAS et ai, 1992) , 
resultados estes obtidos em testes de inteligência de crianças 
de ambos os sexos em idade escolar e em adultos (GALE, 1996; JACOBSON et 
ai, 1999) . 

3.9.1- Implicações na Saúde Devido à Utilização de Compostos de 
Borrachas. 

Investigadores detectaram a presença de N-nitrosaminas nas 
borrachas de chupetas e tetinas. Os compostos N-nitrosos são 
cancerígenos em aproximadamente 40 espécies de animais. Em seres 
humanos estão bem documentadas as evidências epidemiológicas 
quanto ao seu efeito cancerígeno, mutagénico, teratogénico e 
embriopático. 

A presença de N-nitrosaminas em borrachas de chupetas e 
tetinas deve-se, em geral, à interacção entre as aminas e os 
agentes nitrosantes durante o processo de vulcanização, secagem 
e armazenamento dos produtos. Os tipos de N-nitrosaminas 
encontrados em chupetas e tetinas dependem da mistura das aminas 
existentes nos aditivos usados na manufactura. Observou-se que 
os bicos de borrachas natural apresentam niveis mais altos de N-
nitrosaminas do que os de silicone, respectivamente de 8,1 ± 4,9 
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ppb e 1,0 ± 0,7 ppb. As aminas nitrosáveis presentes nas 
borrachas tais como a dietilmina e dibutilmina são facilmente 
removíveis através da saliva e transportadas para o estômago, 
onde posteriormente se transformam em N-nitrosaminas na 
sequência do baixo ph ai existente (GLORIA, 1991) . 

Num estudo com tetinas de um único fabricante, verificou-se 
que a esterilização (imersão das tetinas em água fervente 
durante 5 minutos) causa um aumento significativo dos niveis de 
N-nitrosaminas em 160% a 270%. Durante a esterilização ocorrem 
simultaneamente a degradação térmica de N-nitrosaminas e a 
formação de novas N-nitrosaminas por meio de aminas nitrosáveis 
presentes na tetina (GLORIA, 1991) . 

3.10- VANTAGENS A LONGO PRAZO PARA A MÃE. 

Nos últimos anos, alguns autores têm reconhecido especial 
relevância nos benefícios anátomo-fisiológicos e psicológicos 
para as mães que amamentam (ANDERSON et ai (1999), VESTERGAARD et ai (1999) citados por 
DENNIS (2002)) . 

Ficou comprovada a relação directa estabelecida entre a 
amamentação e a promoção da saúde da mãe, reduzindo o risco de 
hemorragia puerperal, promovendo mais rapidamente a involução 
uterina assim como o restabelecimento rápido da respectiva 
S i l h u e t a e d o p e s o h a b i t u a l ( CHUA& col. (1994) citados por DENNIS (2002); KING, 1991) . 

A a m a m e n t a ç ã o p r o l o n g a d a p o d e d i m i n u i r a f e r t i l i d a d e e 

s u p r i m i r a o v u l a ç ã o em a l g u m a s m u l h e r e s (DEWEY & col. (1993), KENNEDY & 

VISNESS (1922) citados por DENNIS (2002) ) , r e d u z o r i s c o d e c a n c r o do o v á r i o 

(SISKIND & Col. (1997) citados por DENNIS (2002) ) , d e C a n c r o do Ú t e r o (BROCK, 1989, citado por 

DENNIS (2002)) , d e c a n c r o do e n d o m é t r i o (PETTERSON, 1986, citado por DENNIS (2002)) e 

r e d u z em m u i t o o r i s c o d e c a n c r o d a mama (NEWCOMB et ai (1994) citados por 

DENNIS (2002), McTIERNAN, 1986) . 
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A amamentação protege igualmente contra a osteoporose. Durante 
a amamentação a mulher tem uma diminuição na densidade óssea, em 
geral entre 1 a 2%. No entanto, recupera-a facilmente na sua 
totalidade, sem que isso implique a toma de um qualquer 
suplemento adicional de cálcio na sua alimentação (BLAAUW, 1994) . 

Também se demonstrou diminuir a necessidade na administração 
de doses elevadas de insulina, na mãe diabética, enquanto esta 
estiver a amamentar ( GIMENO & DE SOUZA citados por DENNIS (2002 ) ) . 
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4- TOMADA DE DECISÃO. 

Amamentar ou não, é a primeira grande decisão relativamente à 
alimentação do seu filho. 

Para uma mãe podem existir uma infinidade de razões 
psicológicas "inconscientes", culturais ou físicas, que se 
revelam condicionantes da sua decisão em amamentar ou em não 
querer amamentar. No entanto, quando a decisão é favorável à 
amamentação e o sucesso existe, a mãe tem a oportunidade única 
de interacção com o seu filho, e ambos vivenciam uma experiência 
de aprendizagem singular e muito gratificante. 

4.1- CONCEITO DE DECISÃO. 

No domínio semântico, o termo Vldecisão" encontra-se 
habitualmente associado a um conjunto de actos, designáveis por 
múltiplas palavras, entre as quais "resolver", "deliberar", 
"determinar", "emitir opinião ou voto final", "sentenciar", 
"assentar", "fazer tomar uma resolução", entre outros (FIGUEIREDO, 

1991) . 

MAcCRIMON e TAYLOR (1983) citados por SILVA (1997) defenderam 
que a tomada de decisão, poderia ser considerada como um 
conjunto de processos de pensamento e acção que terminam num 
comportamento de escolha. Ou seja, encerra em si mesma várias 
etapas que passam pelas acções, actividades necessárias, e 
precedentes a qualquer escolha. É com base neste pressuposto que 
decidimos abordar três teorias comportamentais e analisar o seu 
contributo na tomada de decisão da mãe do tempo de amamentação. 
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Por seu turno RAYNARD (1990) citado por Silva (1997), concebeu 
o conceito de tomada de decisão, como envolvendo a avaliação de 
cursos de acção, cujos resultados são, até certo ponto, 
incertos. Consequentemente, levantou um problema subjacente a 
esse conceito, e que diz respeito à arbitrariedade dos critérios 
utilizados para definir a escolha, ou alternativa mais adequada. 

Assim, quando os indivíduos se confrontam com situações, 
caracterizadas por novidade e complexidade, conhecendo muito 
pouco sobre a decisão a tomar, e suas consequências, são levados 
a optarem por uma estratégia urgente, que os conduza à solução 
dese j ada (MINTZBERG, RAISINGHANI & THÉORÊT (1991), citados por Silva (1997)) . 

Pode, então, entender-se que uma estratégia de decisão concebe 
a sequência de operações mentais, e efectoras, utilizadas para 
transformar um estado de conhecimento inicial num outro de 
conhecimento mais aprofundado, onde os decisores considerem o 
problema de decisão como solucionado (PAYNE, BETTMAN & JOHNSON (1994) , 
citados por Silva (1997)) . Nesta óptica e segundo os mesmos autores, o 
processamento de informação na tomada de decisão, é altamente 
contingente com as exigências da tarefa, na medida em que os 
indivíduos recorrem a diferentes estratégias para decidirem, 
tendo em conta factores como a forma de apresentação da 
informação que lhes é veiculada, a natureza da resposta a dar, e 
a complexidade do problema em questão. 

No entender de ABUALSAMH et ai. (1990), citado por SILVA 
(1997), o stress decisional é uma condição psicológica, que se 
experimenta perante a necessidade de se tomar uma decisão, numa 
situação pouco ou nada estruturada. Condição essa, caracterizada 
por desconforto, dificuldade e preocupação, que advêm do medo de 
se desconhecer informação importante e relevante, que promova 
uma decisão de elevada qualidade. Por outro lado, quanto maior 
for esse receio, mais se agravam os sentimentos negativos. 
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A tomada de decisão é um processo importante porque, por um 
lado, permite, ao decisor, evoluir de um estado para outro, 
mudar de situação e, por outro lado, reconhecer a sua 
importância e o seu valor na construção da sua vida, que no 
presente estudo envolve também a vida do seu filho. 0 sujeito 
põe à prova os seus conhecimentos e estabelece um conjunto de 
relações causais, prevendo acontecimentos e "jogando" com as 
probabilidades, o que fazem dele, de facto um sujeito pensante, 
autodeterminado e responsável pelos acontecimentos que lhe dizem 
respeito. 

0 sujeito é, ele mesmo, fruto das suas decisões e a sua 
riqueza pessoal depende do maior ou menor sucesso das suas 
tomadas de decisão. 

0 conceito de tomada de decisão anda associado ao conceito de 
LIBERDADE. Agindo e optando entre várias alternativas, o sujeito 
determina-se a si mesmo em função da escolha que fizer. 

Apesar desta sistematização, algumas questões subsistem, 
mantendo-se por resolver, por exemplo, o problema de saber em 
função de que é que o sujeito decide, bem como, saber em função 
de que é que o sujeito deve decidir (FIGUEIREDO, 1991) . Estas 
questões, tão básicas, têm dado origem a múltiplas teorias de 
decisão. 

0 comportamento decisional tem sido alvo de estudo de diversas 
disciplinas, como a Matemática, a Estatística, a Economia e a 
Psicologia. Qualquer destas perspectivas define várias operações 
ou regras subjacentes ao comportamento de tomada de decisão, 
tendo mais ou menos presente a noção de melhor decisão. 

As diferentes abordagens teóricas ao comportamento de tomada 
de decisão podem ser classificadas em três categorias de 
análise: descritiva, normativa e prescritiva (BELL et ai, 1982) . 
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A análise descritiva, descreve o modo como os sujeitos tomam 
decisões, procurando explicitar as regras, subjacentes a esse 
comportamento. Entende-se por análise normativa, a descrição do 
modo como o sujeito deve decidir, isto é, o comportamento ideal, 
racional. Por último, a análise prescritiva é considerada como o 
conjunto de estratégias e rotinas de processamento de 
informação, com a finalidade de aproximação ao comportamento 
racional. Enquanto os modelos descritivos são avaliados pela sua 
validade empirica, os normativos são-no pela sua adequação 
teórica e os prescritivos pelo seu valor pragmático. 

De acordo com T. MITCHEL (1987) citado por NEVES (1996), ao 
analisarmos as contribuições feitas para a compreensão do 
processo de decisão, nomeadamente no campo dos modelos 
normativos, em situação de decisão sob certeza, cada alternativa 
é perfeitamente conhecida, assim como os resultados possíveis de 
cada uma delas. 

0 Homo Economicus está completamente transformado, é 
inteiramente racional, ordenando os estados que deseja realizar, 
com o objectivo de maximizar o que for do seu interesse. Tais 
características, não se encontram em nenhum sujeito real, 
verificando-se regularmente que as decisões reais não obedecem 
ao paradigma da racionalidade completa. 

Relativamente à tomada de decisão sob risco, ou incerteza, o 
sujeito conhece todas as alternativas, bem como todas as 
consequências que podem resultar de cada alternativa. A 
incerteza surge, porque as probabilidades dos possíveis 
resultados são desconhecidas. Nesta situação, coloca-se a 
questão: em que base deveria o individuo decidir, quando não tem 
qualquer conhecimento da probabilidade de ocorrência dos 
possíveis resultados. 

0 processo psicológico, que preside à decisão, segundo PINTO 
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(1994), é constituído pelos seguintes elementos: 

• A aprendizagem - o ser humano analisa as consequências dos 
seus actos e ajusta-os para atingir as suas finalidades; 

• A memória - permite o armazenamento da informação e a sua 
reutilização em face de uma situação análoga a outra já 
experimentada; 

• 0 hábito - evita uma reflexão constante, permitindo responder 
a estímulos anteriormente experimentados. 

Os estímulos orientam a atenção numa direcção, dada as 
determinantes do ambiente psicológico. Basicamente, parecem 
existir dois tipos de mecanismos que modelam as práticas 
decisórias. Um, de natureza interna ao individuo, que assegura a 
continuidade do seu comportamento, quando orientado numa 
determinada direcção e outro exterior, de novidade, que dirige o 
comportamento numa direcção particular. 

Partindo do axioma que, toda a acção, toda a decisão, e todo o 
comportamento é provido de sentido, importa pôr em evidência o 
que torna inteligível essa acção, essa decisão, esse 
comportamento. 

0 peso da incerteza, na tomada de decisão, é descrito por 
MARCH (1988) citado por PINTO (1994), como o desconhecimento das 
consequências futuras resultantes das acções tomadas sendo, por 
isso, visivel a complexidade que envolve a tomada de decisão, 
perante factos e situações de dificil mensuração, que resultam 
em frequentes situações de fracasso. 

67 



4.2- AS ATITUDES. 

A atitude pode ser definida como uma tendência psicológica, 
que é expressa pela avaliação de uma entidade particular. Esta 
avaliação tem grau de concordância ou discordância (EAGLYetai, 1993) . 

A tendência psicológica refere-se a um estado interno da 
pessoa, sendo que a avaliação se refere a todas as classes de 
resposta avaliativa, quer sejam cognitivas, afectivas ou 
comportamentais. Daqui retira-se a ideia de que um individuo não 
tem uma atitude até ter respondido avaliativamente a uma 
entidade numa base afectiva, cognitiva ou comportamental. 

É esta resposta avaliativa que pode produzir uma tendência 
psicológica que, por sua vez, leva o individuo a responder 
positiva ou negativamente, quando em presença do objecto 
atitudinal. Se a tendência para responder, num ou noutro 
sentido, for estabelecida, pode então dizer-se que a pessoa 
formou uma atitude face a um determinado objecto. 

No conceito de atitude podemos notar a conjugação de duas 
vertentes: a forma de agir e a forma de pensar. Isto é, trata-se 
de um conceito que se quer mediador entre estes dois aspectos. 

As diferentes posturas teóricas, que se encontram na moderna 
Teoria das Atitudes, variam consoante a tónica, se é posta na 
componente cognitiva (forma de pensar) ou na componente de 
orientação para a acção (forma de agir). 

Assim, enquanto para os comportamentalistas a atitude é um 
comportamento verbal, através do qual as pessoas expressam as 
suas preferências e aversões, já para os cognitivistas o 
fundamental é analisar a relação das atitudes com as crenças e 
os valores individuais ou grupais. No entanto, qualquer que seja 
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a abordagem adoptada, as atitudes apresentam características 
comuns a todas as orientações: 

• As atitudes referem-se sempre a um objecto ou categoria de 
objectos; 

• As atitudes referem-se a experiências subjectivas, isto é, 
expressam o posicionamento de um indivíduo ou de um grupo, 
construído a partir de uma história; 

• As atitudes incluem sempre uma dimensão avaliativa, isto é, 
uma atitude é polarizada e revestida de intensidade; 

• Uma atitude é adguirida, susceptível de mudança, e não deve 
ser considerada como uma característica estável. 

As atitudes das pessoas dividem-se normalmente em três 
classes: cognitivas (pensamentos que a pessoa tem sobre o 
objecto); afectivas (sentimentos ou emoções em relação ao 
objecto); comportamentais (acções das pessoas face ao objecto 
atitudinal). 0 modelo destas três componentes foi proposto por 
ROSENBERG et ai (1960). 

As respostas do tipo cognitivo são pensamentos e ideias sobre 
o objecto. Estes pensamentos são geralmente concebidos como 
crenças, sendo estas tidas como associações que as pessoas 
estabelecem entre o objecto atitudinal e os vários atributos. 
Pode assim dizer-se que a componente cognitiva é constituída por 
crenças e que é através destas que encontramos argumentos para 
defendermos as nossas posições. 

FISHBEIN & AJZEN (1975), definem "atitude" como a força das 
crenças relativas a um determinado objecto, pesado pela 
avaliação que o indivíduo faz dessas mesmas crenças. Assim, a 
atitude seria função da avaliação das crenças a que determinados 
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objectos estão associados, pesado pela importância que lhes é 
atribuída ou força da crença. 

As respostas avaliativas do tipo afectivo consistem em 
sentimentos, estados internos, e emoções que as pessoas 
experimentam em relação aos objectos. De uma forma geral, as 
pessoas que avaliam um objecto de forma positiva tendem a 
experimentar reacções afectivas positivas em relação a ele, 
sendo válido o inverso. 

As respostas avaliativas do tipo comportamental consistem em 
acções que as pessoas exibem face aos objectos. De uma forma 
geral, as pessoas que avaliam positivamente um objecto tendem a 
ter comportamentos de apoio a esse objecto.. 

Na pesquisa sobre a formação de atitudes, podemos distinguir 
duas linhas teóricas fundamentais: a linha cognitivista, que 
remete o problema da formação de atitudes para a questão da 
aquisição de crenças e a corrente que se baseia na análise dos 
processos afectivos subjacentes à formação de atitudes, mas não 
utilizando qualquer suporte racional. 

No conjunto de teorias está incluída uma que serve de base a 
este estudo: Teoria da Acção Racional, proposta por FISHBEIN & 
AJZEN (1975), uma vez que considera a atitude como o resultado 
de um trabalho cognitivo de avaliação de crenças. De uma forma 
geral, pode dizer-se que neste grupo a ênfase é colocada na 
informação que o individuo tem disponível sobre um determinado 
objecto (crenças) e que vai definir as atitudes. Esta informação 
pode ser adquirida de forma directa, através da experiência 
pessoal (ex: amamentar), ou de forma indirecta, através da 
interacção com os outros (ex: ver outras mães a amamentar no 
grupo de amigos ou familiares). 

Quanto ao segundo grupo de teorias, a formação das atitudes 
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está ligada a experiências emocionais. Um dos processos mais 
importantes, nesta linha de estudos, é o processo designado por 
ZAJONC citado por EAGLY (1992) de "efeito de mera exposição", 
engloba o facto de uma exposição repetida a indivíduos ao mesmo 
estimulo, melhora a sua atitude face a esse estímulo. 

EAGLY (1992) considera que, na Psicologia Social existem 
quatro grandes domínios no progresso do estudo das atitudes: a 
relação Atitude/Comportamento, a Selectividade Atitudinal, a 
Persuasão, e, a Advocacia Atitudinal. Em cada uma destas áreas, 
a atitude ocupa um lugar muito específico. Nos dois primeiros 
domínios a atitude é considerada variável independente, enquanto 
que nos dois últimos é assumida como variável dependente. 

No primeiro destes domínios, relação atitude comportamento, 
destacam-se essencialmente três teorias: a Teoria da Acção 
Racional, de Ajzen & Fishbein (AJZEN & FISHBEIN, 1980) , a Teoria do 
Comportamento Planeado (AJZEN, 1985) , os modelos de Bentler & 
Speckart (BENTLER et ai, 1979) e de Trandis (TRANDIS, 1977,1980) . Estas teorias 
integram a base deste trabalho e o seu contributo para o estudo 
das atitudes será mais tarde apresentado e desenvolvido. 

No que concerne ao segundo domínio no estudo das atitudes, a 
selectividade atitudinal explora os efeitos das atitudes no 
processamento de informação. Este domínio é consistente com o 
princípio geral de que a percepção e a cognição são 
influenciadas por factores psicológicos, tais como as 
expectativas, os motivos e os objectivos do indivíduo (BRUNER & 
GOODMAN (1974), LEWIN (1935), SHERIF (1935) citados por EAGLY (1992)) . A s s i m , a s a t i t u d e s 

exercem efeitos selectivos em todas as etapas do processamento 
de informação (ALLPORT, 1935; ASCH, 1952) , mais concretamente, de acordo 
com a selectividade atitudinal. 0 processamento de informação é 
feito a favor do material atitudinal congruente, isto é, as 
pessoas procuram informação que dê suporte às suas atitudes e 
decisões e evitam toda a informação que desafie essas mesmas 
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atitudes. Devido ao facto dos efeitos de congruência poderem ter 
diferentes consequências no processamento de informação, a 
selectividade atitudinal tem sido estudada sob as designações de 
exposição selectiva ou atenção percepção selectiva ou julgamento 
e memória selectiva. 

No terceiro domínio, a Persuasão. São explorados os efeitos da 
informação nas atitudes. Nesta área, os psicólogos sociais têm 
procurado compreender as vias pelas quais as atitudes são 
formadas e modificadas à medida que as pessoas vão tendo mais 
informação acerca dos objectos atitudinais. Nos estudos que se 
reportam a este dominio, o tipo de informação utilizada consiste 
em mensagens verbais relativamente complexas. Em geral, tais 
mensagens persuasivas são moderadamente contra-atitudinais e são 
apresentadas por um comunicador em meio laboratorial. 

A maior ênfase nesta área tem sido nas teorias da persuasão, 
que propõem os processos psicológicos como mediadores dos 
efeitos da informação nas atitudes (HOVLANDetal, 1953) . Algumas destas 
teorias dão particular relevância ao processamento sistemático, 
no sentido em que o processamento detalhado do conteúdo da 
informação, por parte dos receptores da mensagem, levará à 
aceitação das suas próprias conclusões. 

Por último, o quarto dominio: Advocacia atitudinal. Explora os 
efeitos do comportamento nas atitudes. Nos anos 60 foi dada 
grande atenção à mudança de atitudes, induzida pelo desempenho 
de um comportamento. Este tipo de investigação teve as suas 
raizes nos primeiros esforços para a compreensão do impacto dos 
procedimentos de "role-playing" e da importância da participação 
activa nas decisões de grupo (COCH & FRENCH (1948), LEWIN (1947) citados por EAGLY 
(1992)) . A maioria dos estudos nesta área dirigem-se à advocacia 
contra-atitudinal, isto é, defesa de uma posição inconsistente 
com as atitudes da pessoa, embora a advocacia pró-atitudinal, ou 
seja, a defesa de uma posição consistente com as atitudes do 
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próprio, também tenha recebido alguma atenção. A influência da 
atitude materna face à atitude de amamentar não tem sido alvo de 
outros estudos conhecidos, no entanto, alguns autores referem 
que esta é determinante no sucesso da amamentação (ENTWISLE et ai, 1982; 
GARCÍA et ai, 1991; GUIGUE et ai, 1989 ) . 

4.3- TEORIA DA ACÇÃO RACIONAL. 

Nesta investigação, uma das teorias de suporte é a Teoria da 
Acção Racional (AJZEN et ai, 1980) , que se baseia na suposição de os 
seres humanos serem animais racionais e que, ao decidirem a 
acção a tomar, utilizam e processam toda a informação ao seu 
dispor. Assim, em última análise, mudar o comportamento será 
visto primeiramente como mudar a estrutura cognitiva, subjacente 
ao comportamento em questão (AJZEN et ai, 1980, FISHBEIN et ai, 1975) . 

De acordo com esta teoria, subjacente a diferentes crenças 
estão diferentes decisões comportamentais, e duas pessoas ao 
tomarem a mesma decisão comportamental podem ter ai chegado com 
base em diferentes tipos de crenças. 

Esta teoria defende ainda que muitos comportamentos podem ser 
entendidos através de um pequeno conjunto de constructos 
teóricos e processos psicológicos. 

A Teoria da Acção Racional, foi primeiramente introduzida por 
FISHBEIN em 1967 e, posteriormente desenvolvida por AJZEN & 
FISHBEIN (AJZEN et ai, 1973,1980; FISHBEIN et ai, 1975) . É uma micro teoria inserida 
numa teoria geral do comportamento humano acerca das relações 
entre as crenças, as atitudes, as intenções e o comportamento. 

Em alguns temas, a teoria é melhor vista como uma série de 
hipóteses ligando a) comportamento a intenções: b) intenções ao 
peso da relação entre as atitudes e normas subjectivas; c) 
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atitudes e normas subjectivas, respectivamente às crenças 
comportamentais e normativas. Estas hipóteses estão 
representadas na seguinte figura pelas respectivas 
correspondências. 

Crenças 
comportamentais 

Avaliação dos 
resultados 

Crenças 
normativas 

Motivação para 
cooperar 

Atitudes 

Intenção Comportamento 

Norma 
subjectiva 

Figura n° 1- Teoria da Acção Racional, 
(AJZEN & FISHBEIN, 1980) 

O primeiro passo na aplicação da teoria da acção racional, 
para a compreensão do comportamento e desenvolvimento de 
intervenções, é a selecção e especificação do(s) 
comportamento(s) a serem mudados. Mais concretamente, deve 
começar-se pela especificação do critério comportamental que 
servirá como centro da tentativa de intervenção. 

Esta teoria especifica um número de princípios que aumentam a 
probabilidade de uma intervenção bem sucedida. 

Primeiro, é importante designar um comportamento, em vez de 
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uma categoria comportamental, um objectivo ou resultado, como 
foco da intervenção. Em segundo lugar, é importante identificar 
o comportamento em função de 4 elementos: acção, alvo, contexto 
e t empo ( AJZEN et ai, 1980; FISHBEIN et ai, 1975 ) . 

Apesar da teoria da acção racional fornecer, ou não, insights 
ao desempenho das categorias do comportamento, bem como aos 
objectivos e resultados alcançados, o seu foco central, a 
predição e compreensão de um comportamento singular é 
directamente observável e está primeiramente sob controlo 
individual. 

Para que a aplicação desta teoria seja bem sucedida, é 
importante distinguir acção observável - um acto singular de 
critério comportamental - uma inferência baseada num ou mais 
desses actos - categoria comportamental -, e um resultado que 
possa advir do desempenho de um ou mais comportamentos -
resultado comportamental (AJZENetal, 1980;FISHBEINetal, 1975) . 

Concretamente, apesar da tomada de decisão do tempo de 
amamentação poder ser considerada como variável dependente, a 
mãe ter ou não a intenção de amamentar não constitui 
comportamento. 0 resultado comportamental pode estar relacionado 
com a performance de um ou mais comportamentos (ex: amamentar 
com ou sem dificuldades), mas pode também ser resultado de 
factores não comportamentais da mãe, por exemplo, um RN nascido 
de parto distócico (cesariana) (VICTORA, 1990) , impossibilitado do 
contacto com a mãe, alimentado nas primeiras mamadas com fórmula 
para lactente e este administrado por tetina (PEZZATiecol., 1994) . 

Uma das razões para a distinção entre comportamentos e 
resultados, deve-se ao facto de haver frequentemente um número 
de parâmetros, comportamentais ou não, para o mesmo objectivo ou 
resultado. Uma outra distinção, talvez: a mais importante, 
relaciona-se com a noção de controlo percebido. 0 facto de um 
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indivíduo alcançar determinado objectivo ou resultado, depende 
não apenas do que essa pessoa realizar, mas também de uma 
variedade de outros factores, isto é, pessoas, acontecimentos, 
circunstâncias, que são geralmente exteriores ao controlo do 
indivíduo (AJZEN, 1985) . A performance ou não da maior parte dos 
comportamentos de relevância social, está tipicamente sob 
controlo individual. A Teoria do Comportamento Planeado, 
desenvolvida por AJZEN (AJZEN, 1971, 1985, 1987, 1988) ilustra precisamente 
este aspecto. A explanação desta teoria, que é uma extensão da 
Teoria da Acção Racional de AJZEN & FISHBEIN será desenvolvida 
posteriormente. 

Em adição à selecção de um comportamento que se encontra sob 
controlo individual, é também necessário identificar o(s) 
comportamento(s) de interesse. Uma completa identificação de 
qualquer comportamento ou critério comportamental, requer a 
consideração dos quatro elementos: acção, tempo, contexto e 
alvo. Qualquer acção ocorre em relação a um alvo, num dado 
contexto e tempo. Uma mudança num dos quatro elementos redefine 
o comportamento de interesse. Por exemplo: 

• ter a intenção de amamentar é diferente de amamentar 
(mudança na acção); 

• amamentar um RN prematuro é diferente de amamentar um RN de 
termo (mudança no alvo); 

• amamentar até que ocorra a mielinização da criança é 
diferente de amamentar até regressar ao trabalho (mudança no 
contexto); 

• amamentar exclusivamente ao longo das 24 horas é diferente 
de amamentar ocasionalmente (mudança no tempo). 

A escolha final do critério deve depender de ambos os domínios 
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comportamentais em questão e da população à qual a intervenção é 
dirigida. 

Assim, é importante a identificação completa do critério 
comportamental, em termos de acção, alvo, contexto e tempo, pois 
uma mudança em qualquer um destes elementos implica a mudança do 
comportamento em consideração. No entanto, mais importante que 
este facto, é a existência de movimento de um comportamento para 
outro, porque todo o conjunto de determinantes também se move de 
um para o outro. Mais concretamente, os factores que levam à 
iniciação de um dado comportamento poderão ser muito diferentes 
dos que o aumentam, o mantêm ou o diminuem. 

Se nos reportarmos à situação de programas de intervenção a 
desenvolver na comunidade, estes terão de ser diferentes e 
consonantes com o objectivo ou alvo de mudança. 

Uma vez identificado o comportamento, a teoria da acção 
racional assume que o desempenho ou não desse comportamento é 
primeiramente função da intenção da pessoa realizá-lo (AJZENetal, 1980; 
FISHBEIN et ai, 1975) . O comportamento "amamentar" será assim determinado 
pela intenção. Esta resulta dos pesos relativos da atitude 
comportamental, da norma subjectiva e por último das opiniões 
pessoais. 

Tal como os comportamentos, também as intenções são definidas 
pelos quatro elementos de acção, alvo, contexto e tempo. Mais 
especificamente, para a predição de um dado comportamento é 
necessário que as intenções correspondam ao comportamento de 
interesse, em relação aos quatro elementos. 

Para mudar ou manter um dado comportamento, a intenção 
comportamental, que corresponde directamente ao comportamento de 
interesse, tem de ser fortalecida. Por exemplo, se o 
comportamento desejado for que uma mãe "amamente exclusivamente 
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o seu filho", a intenção de amamentar da mãe tem de ser 
reforçada e não a sua intenção de "dar o melhor alimento ao seu 
filho". Uma outra condição para a predição do comportamento diz 
respeito ao controlo individual. Quando o desempenho ou não de 
um dado comportamento não está sob controlo individual, por 
exemplo, quando uma pessoa não pode realizar uma dada acção, 
mesmo que essa seja a sua vontade (AJZEN, 1985), as intenções não 
podem servir como primeiras determinantes do comportamento. 

Muitas campanhas educacionais e de intervenção têm sido um 
fracasso por não se focalizarem directamente na intenção 
apropriada. Com demasiada frequência, os programas de 
intervenção têm como objectivo mudar um ou mais comportamentos, 
mudando as intenções das pessoas para alcançar certos objectivos 
e/ou as suas intenções para realizar uma classe de 
comportamentos. Mudar a intenção de uma pessoa para alcançar um 
certo objectivo (por ex. pretender que o seu filho tenha um 
Queficiente de Inteligência superior a longo prazo) pode não 
ter, ou ter pouco, efeito na probabilidade dessa pessoa chegar a 
esse objectivo. Similarmente, mudar a intenção de uma pessoa 
para adoptar uma classe de comportamentos (por ex. amamentar até 
aos 2 anos), pode ter pouco, ou nenhum efeito, na probabilidade 
do individuo realizar um comportamento particular ou um conjunto 
de comportamentos que interessa promover. 

Para mudar qualquer comportamento (seja especifico ou geral), 
há que mudar a intenção que corresponde exactamente (em termos 
de alvo, acção, tempo e contexto) ao comportamento em questão 
(AJZEN et ai, 1980; FISHBEIN et ai, 1975 ) . 

Por fim, é necessário sermos cuidadosos ao centrarmo-nos na 
intenção de realizar determinado comportamento, que está 
primeiramente sob controlo individual. 

De acordo com a teoria da acção racional, a intenção de uma 
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pessoa realizar qualquer comportamento é função da atitude da 
pessoa perante o mesmo, e/ou da norma subjectiva, respeitante à 
sua realização (AJZENetal, 1980; FISHBEIN et ai, 1975) . 

A atitude da pessoa, perante a realização de um dado 
comportamento, traduz o seu sentimento favorável (ou 
desfavorável) perante o comportamento em questão. 

A norma subjectiva de uma pessoa traduz a percepção que tem do 
que as pessoas, significativas para si, considerem, ou não, 
importante quanto à realização de um comportamento especifico. A 
importância relativa destas duas componentes pode variar de 
pessoa para pessoa. 

Sempre que se pretende mudar, ou reforçar uma dada intenção, 
primeiramente é importante alterar, ou fortalecer, a atitude 
perante a realização do comportamento e/ou a norma subjectiva 
respeitante ao mesmo. Mudar a atitude, ou a norma subjectiva, 
deve depender da importância relativa destas duas componentes, 
como determinantes de um dado comportamento, numa população 
especifica. 

Deve-se reconhecer que os pesos relativos das componentes 
atitudinal e normativa variam de comportamento para 
comportamento, de população para população.. Por exemplo, o tempo 
de amamentação, por parte de mulheres jovens, pode estar sob 
controlo normativo, enquanto que este mesmo comportamento pode 
estar sob controlo atitudinal para os jovens do sexo masculino. 

Se um comportamento estiver primeiramente sob controlo 
atitudinal, as tentativas para alterá-lo através de controlo 
normativo serão ineficazes e vice-versa. 

Todavia, este tipo de considerações teóricas é raramente 
considerado na determinação de programas de intervenção. 
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Contrariamente, muitas intervenções são construidas 
arbitrariamente com base em intuições, que são muitas vezes 
falsas suposições acerca dos reais determinantes do 
comportamento que se deseja mudar, ou adoptar. Levantam-se deste 
modo, algumas controvérsias quanto ao peso relativo das 
referidas componentes. As diferentes estratégias a desenvolver 
devem compreender a população alvo, mas devem, sobretudo, 
centrar-se na problemática identificada, seja ela a criança, a 
mãe, a decisão ou a duração da amamentação (GARCÍA et ai, 1991; GUIGUE et ai, 
1989; INNIS et ai, 1994; JONES, 1987; MAHER, 1992; MANSTED et ai, 1983 ) . 

Objectivamente, na teoria da acção racional, a mudança de 
comportamento é vista como mudança da estrutura cognitiva, 
sublinhando o comportamento em questão. Esta é a chave do 
desenvolvimento de uma intervenção bem sucedida. Examinar a 
estrutura cognitiva das crenças comportamentais e avaliações, 
sublinhando a atitude, bem como a estrutura cognitiva das 
crenças normativas e motivação para cooperar, que determinam a 
norma subjectiva, é de especial relevância. 

A atitude perante a realização de um dado comportamento é em 
função da(s) crença(s) desse comportamento o que levará a certos 
resultados resultante da avaliação dos mesmos (AJZENetai, 1980; FISHBEINet 
ai, 1975) . 

Segundo alguns autores, são determinantes na escolha do 
aleitamento materno, sobretudo nas mães adolescentes, as 
vantagens do mesmo, nomeadamente os aspectos psico-afectivos, e 
o ter havido informação mais adequada, que interfira na sua 
atitude comportamental. 

Quanto mais as pessoas considerarem que o desempenho de um 
dado comportamento envolverá resultados positivos (ou prevenção 
de resultados negativos), mais favorável será a sua atitude. 
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A relação entre atitude e crença comportamental pode ser 
expressa na seguinte fórmula 

Ab = f bi mi 

Sb é a atitude da pessoa perante a realização do comportamento 
(ex: amamentar o RN); b é a crença de que realizando o 
comportamento levará a um resultado especifico; i pensamentos 
"eu deveria/não deveria realizar esse comportamento (ex: a 
pessoa acreditar que: o pai da criança pensa que eu deveria 
amamentar)": m é a motivação para cooperar em relação aos 
pensamentos (ex. a crença "no que diz respeito a assuntos de 
saúde, quero fazer o que o pai pensa que eu deveria fazer"). 

A norma subjectiva respeitante a um dado comportamento é em 
função das crenças normativas e motivação para cooperar (AJZENetai, 
1980;FISHBEINetal, 1975) . 

A relação entre a norma subjectiva e as crenças normativas 
pode ser expressa matematicamente da seguinte forma: 

SN = f b-j m3 

SN é a norma subjectiva (ex. a pessoa acredita que "a maior 
parte das pessoas que são importantes para mim pensam que eu 
deveria amamentar"; b é a crença normativa referente a j 
pensamentos "eu deveria/não deveria realizar esse comportamento 
(ex: a pessoa acredita que o pai da criança pensa que eu deveria 
amamentar"): m é a motivação para cooperar em relação aos 
pensamentos j (ex. a crença "no que diz respeito a assuntos de 
saúde, quero fazer o que o pai pensa que eu deveria fazer"). 

Tal como acontece nas atitudes, o produto normativo é feito 
para cada aspecto relevante. Segundo alguns estudos, a 
influência da opinião das pessoas significativas é variável, 
nomeadamente o pai do RN, a avó materna, os amigas, a melhor 
amiga da mãe e o médico assistente durante a gravidez (BRANGERecoL, 
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1998; DENNIS, 2002; TALAYERO, 1999) . 

Quanto ao contributo da opinião do pai do RN, face à tomada de 
decisão do tempo de amamentação, algumas investigações revelam a 
sua influência, no entanto, referem também a importância da 
inexistência de conflitos conjugais que justifiquem o facto da 
m ã e v a l o r i z a r a o p i n i ã o d o p a i (ARORAet ai, 2000; SCOTT et ai, 1997; SEELEY et ai, 1997; 

SWITZKYetal, 1979) . 

Também a avó materna tem uma forte influência sobre a mãe. 
Relevante na vertente do aconselhamento e apoio, considerada de 
extrema utilidade relativamente à amamentação, caso também ela 
tenha amamentado (GIUGLIANI et ai, 1992) . Em relação à influência da avó 
paterna não foram encontradas referências na bibliografia 
consultada. 

Os amigos, segundo alguns estudos, tem influência positiva na 
tomada de decisão relativamente ao tempo de amamentação (JONES, 1987; 
SWITZKY et ai, 1979) . 

0 médico assistente é outro elemento importante a considerar 
(REA, 2000) . No entanto os resultados de diversas investigações não 
determinam o peso real da sua opinião na tomada de decisão da 
mãe mas relacionam-na directamente na tomada de decisão (REA, 2000) . 
Verificou-se que, e tendo por base diversos estudos, a opinião 
das enfermeiras que realizam a vigilância pré-natal e puerperal 
terem influência tanto na decisão da mãe como na duração do 
aleitamento materno (JONES, 1987) . 

Assim, de forma a modificar ou reforçar atitudes, com a 
finalidade de melhorar o desempenho de um dado comportamento, 
devemos mudar ou reforçar crenças comportamentais salientes e/ou 
os seus aspectos avaliativos. De igual modo, com o objectivo de 
reforçar, ou mudar a norma subjectiva, respeitante a um dado 
comportamento, devemos primeiramente modificar ou reforçar as 
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crenças normativas salientes e/ou a motivação para cooperar. 

Alguns estudos, referem que a prática do aleitamento materno, 
se centrada tanto na satisfação pessoal da mãe, como resultado 
das pressões sociais, assumindo assim diferentes implicações 
práticas (INNIS et ai, 1994) . Subjacente a esta temática, surge com 
frequência a necessidade quer pessoal, quer social, de a 
amamentação ser vivenciada como "direito" da mulher, envolvendo 
momentos de intensa satisfação, ao invés do que tem vindo a 
acontecer na nossa sociedade onde o aleitamento materno assume 
ser, unicamente, apenas um "dever" nutricional (TALAYERO, 1999) . 

Esta teoria tem sido testada através de muitos e variados 
estudos, e tem sido, geralmente, bem sucedida na predição dos 
comportamentos. Por exemplo, a teoria tem sido aplicada, com 
sucesso considerável, em estratégias de escolha em jogos (AJZEN, 
1971), dádivas de sangue, intenção de voto (AJZEN et ai, 1980, 1986), 
planeamento familiar (GRAWFORD et ai, 1985) , comer em restaurantes de 
comida rápida (BRINBERG, 1983) , fumar marijuana ( AJZEN et ai, 1982) , práticas 
de alimentação mãe/filho (MANSTED et ai, 1983) , comportamentos de 
higiene dentária (McCAUL et ai, 1988) , a compra de vários produtos de 
consumo (BRINBERG et ai, 1983) mas não se mostrou preditiva no sucesso no 
aleitamento materno (LEVY, 1996) . 

Com base em várias revisões bibliográficas relacionadas com 
esta temática, AJZEN & FISHBEIN (1993) confirmaram que as 
intenções de envolvimento em actos volitivos eram geralmente bem 
preditas pela combinação da atitude comportamental e da norma 
subjectiva (AJZEN et ai, 1980, 1993) . De facto, AJZEN & FISHBEIN (1993) 
obtiveram um coeficiente de regressão bastante elevado (R = 
0.81) em relação à predição da intenção pela atitude e norma 
subjectiva. 

Posteriormente, SHEPPARD et ai (1998), fazendo uso de técnicas 
meta-analiticas, encontraram um coeficiente de regressão mais 
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moderado (r = 0.66) para a predição da intenção pela atitude e 
norma subjectiva, e uma relação moderada entre intenção e 
comportamento (r = 0,531). 

Foi, também, efectuada por VAN DEN PUTTE citado por ANSELMO 
(1995), uma meta-análise mais extensa baseada em 113 artigos, 
que forneceram estimativas de várias relações no modelo para 150 
grupos de respondentes. Os coeficientes de regressão para a 
predição da intenção a partir da atitude e da norma subjectiva 
foi de 0.68 e para a predição do comportamento pela intenção de 
0,62. Este investigador também relatou correlações médias de 
0.53 para a relação entre a atitude e crenças comportamentais, e 
para a relação entre norma subjectiva e crenças normativas. 
Descobriu ainda, que a relação entre intenção e atitude era mais 
forte do que a relação entre intenção e norma subjectiva. 

Ambas as meta-análises descobriram que a variabilidade dos 
valores, para os diferentes estudos, era particularmente grande 
para a predição do comportamento pela intenção. No entanto, para 
AJZEN & FISHBEIN (1980), as inconsistências na magnitude da 
relação intenção/comportamento não são problemáticas pelo facto 
de defenderem que a correlação entre estas duas variáveis não 
tem de ser necessariamente elevada. Em particular, os autores 
observaram que uma demora entre a avaliação da intenção e a 
oportunidade de desempenhar o comportamento reduzia a correlação 
entre a intenção e o comportamento, por permitirem que as 
intenções mudassem antes de ocorrer o comportamento 

4.4-COMPORTAMENTO PASSADO, OMITIDO NA TEORIA DE ACÇÃO 
RACIONAL. 

Modelo de BENTLER & SPECKART. 

A influência do comportamento passado no comportamento 
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presente, foi examinada por BENTLER & SPECKART (1979; 1981), na 
sua aplicação de análise da equação estrutural para testar a 
teoria da acção racional perante modelos alternativos. 

Estes métodos fornecem testes explicites, e estatisticamente 
justificados, das acepções da teoria da acção racional, em 
competição com modelos que fazem acepções diferentes. 
Especificamente, BENTLER E SPECKART compararam o modelo de AJZEN 
& FISHBEIN com um modelo que considerava um caminho causal 
directo da atitude para o comportamento, não mediado pela 
intenção. Consideraram também um segundo modelo alternativo que 
incluia, para além da relação directa entre atitude e 
comportamento, uma nova variável independente - comportamento 
passado. Para BENTLER E SPECKART, o comportamento passado 
afectava presumivelmente o comportamento subsequente, 
directamente e indirectamente através do seu impacto na 
intenção. Este modelo pode ser esquematizado da seguinte forma: 

Comportamento 
passado 

A 

Atitude Comportamento Atitude Comportamento Atitude 
Intenção 

Comportamento 
Intenção 

Norma £^--— 
subjectiva 

Figura n° 2- Modelo Atitude/Comportamento de BENTLER & SPECKART 

(BENTLER & SPECKART, 1979) 

A adição do comportamento passado ao modelo é eminentemente 
sensivel à perspectiva behaviorista, a qual postula que o 
comportamento é influenciado pelo hábito, ou mais genericamente, 
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por vários tipos de estimulos condicionados ou predisposições 
aprendidas para responder e que não estão cingidas pelos 
conceitos de atitude e intenção. Desta forma, a relação entre o 
comportamento passado e o comportamento subsequente pode não ser 
totalmente explicável através do impacto dos comportamentos 
passados nas atitudes e intenções. 

A inclusão do comportamento passado, proposta por BENTLER & 
SPECKART (BENTLER et ai, 1979) , no seu modelo, reactivou um tema que de 
alguma forma foi anteriormente introduzido quando TRANDIS (1997; 
1980), incluiu o termo hábito no seu modelo de relação 
atitude/comportamento, que, nesta temática, podemos considerar o 
facto da mãe ter sido amamentada e a observação frequente de 
outras crianças a serem amamentadas. 

TRANDIS (1980) definiu conceptualmente hábito como sequência 
de situações especificas que são, ou se tornaram, automáticas, 
ocorrendo assim sem auto-instrução e definiu operacionalmente 
como o número de vezes que um acto foi executado no passado. 

Genericamente, o conceito de hábito implica que um 
comportamento se tornou tão rotineiro, pela repetição, que a 
pessoa já não toma nenhuma decisão conscientemente. No modelo de 
TRANDIS, o comportamento é um resultado conjunto da intenção 
comportamental e do hábito, na medida em que os comportamentos 
que são habituais devem ser menos influenciados pelas intenções. 

Paralelamente ao modelo de AJZEN & FISHBEIN, também o modelo 
de TRANDIS considera a atitude e a norma subjectiva como 
determinantes das intenções comportamentais. No entanto, TRANDIS 
divide a atitude em dois conceitos: afecto perante o 
comportamento e valor das consequências percebidas desse 
comportamento. O conceito de consequências percebidas 
corresponde ao que AJZEN & FISHBEIN designam por crenças 
comportamentais, mas a teoria da acção racional não inclui o 
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conceito de afecto perante o comportamento, que é definido por 
TRANDIS (1977) como configuração particular das emoções que são 
activadas pensando no comportamento. 

TRANDIS e seus colaboradores, fazendo uso de técnicas de 
regressão múltipla, testaram o modelo em vários estudos, 
verificando que, apesar do modelo ser bem sucedido, não 
conseguia predizer significativamente as intenções e o 
comportamento melhor do que o modelo de AJZEN & FISHBEIN, 
( BRÍNBERG (1979); DAVIDSON et ai (1976); JACCARD & DAVIDSON (1975), citados por EAGLY (1992) ) . 

Por seu lado, AJZEN & FISHBEIN, se bem que reconheçam os 
comportamentos extremamente bem aprendidos como habituais e, por 
isso, não controlados pelas intenções, consideram que estes não 
são particularmente importantes, devido ao facto de os 
comportamentos de "relevância social" estarem sob a vontade 
própria do individuo. 

4.5- TEORIA DO COMPORTAMENTO PLANEADO. 

Em atenção a algumas criticas à Teoria da Acção Racional, 
AJZEN (1985; 1987; 1988) propõe uma teoria alternativa - Teoria 
do Comportamento Planeado. Esta constitui uma extensão da teoria 
da acção racional, ao incluir o conceito de controlo 
comportamental. 

A importância do controlo comportamental é largamente 
reconhecida por vários investigadores, com o objectivo de 
predizer comportamentos sobre os quais as pessoas têm um 
controlo deficiente. Para tal, diversos investigadores têm 
considerado este conceito sob designações como "factores 
facilitadores" (TRANDIS (1977), citado por AJZEN & M A D D E N (1986)) , "contexto de 
oportunidade" (SARVER(1983), citado por AJZEN & MADDEN (1986)) , "recursos" (LISKA 
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(1984), citado por AJZEN & MADDEN (1986)) , OU " a c ç ã o c o n t r o l a d a " (KUHL(1985), citado 

por AJZEN & MADDEN (1986)) . Este conceito é também utilizado por vários 
psicólogos clínicos, em estudos cujo objectivo é ajudar as 
pessoas a ultrapassar hábitos indesejáveis, medos, ou inibições 
(KANFER&HAGERMAN(1981), citado por AJZEN & MADDEN (1986)) . 

Nos seus estudos iniciais, AJZEN testou a teoria do 
comportamento planeado relacionando-a com a perda de peso, como 
assistir a conferências escolares, ou obter nota "A" numa 
disciplina (AJZEN & MADDEN, 1986)) . Em todos os estudos, o controlo 
percebido revelou ser melhor preditor da intenção do que a 
atitude e a norma subjectiva, e a predição da intenção foi 
moderadamente bem sucedida nas três variáveis independentes. 

Nestes estudos, o controlo percebido teve um impacto menos 
consistente no comportamento do que na intenção. 0 controlo 
percebido foi especialmente importante na predição de perda de 
peso e, de facto, a intenção predizia o alcance do objectivo 
deste comportamento só em interacção com o controlo percebido (a 
intenção relacionava-se positivamente com a perda de peso apenas 
em relação às pessoas que percepcionavam ter um grau de controlo 
relativamente alto). Em contraste, o controlo percebido não 
melhorou a predição de assistir a conferências, quando se tinha 
em conta a intenção. Este resultado é razoável, porque os 
estudantes deviam ter um grau de controlo relativamente elevado 
quanto à assistência de conferências. 

Apesar de defender que o modelo da acção racional se mantém 
válido, AJZEN (1985) considera que este deve ser revisto para 
ter em conta comportamentos que não estão sob o controlo da 
vontade de cada pessoa. Partindo de uma distinção estrita entre 
comportamentos e resultados comportamentais, o mesmo autor 
considera que todo o comportamento pode ser visto como um 
resultado, mesmo os comportamentos mais facilmente executáveis, 
tipicamente investigados em estudos de relação 
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comportamento/atitude. 

Assim, segundo o autor, a realização de um comportamento 
depende não só da intenção para realizá-lo, mas também, em 
parte, do controlo que a pessoa tem sobre esse comportamento. 
Mais especificamente, para assegurar a correcta predição do 
comportamento sobre o qual os indivíduos têm apenas um controlo 
limitado, temos de aceder não só às intenções, como obter também 
uma estimativa da capacidade do individuo em exercer controlo 
sobre o comportamento em questão. 

Na teoria do comportamento planeado em relação aos 
comportamentos facilmente executáveis, o controlo que os 
indivíduos têm sobre os mesmos é visto como continuo, mas para 
os objectivos comportamentais são exigidos recursos e aptidões 
especificas. Assim, a teoria da acção racional torna-se adequada 
para comportamentos facilmente executáveis. Para os 
comportamentos mais dificilmente executáveis, o controlo sobre 
os recursos, oportunidades e aptidões é necessário, e deve ser 
tomado em consideração, razão pela qual a extensão do modelo de 
acção racional poderá estabelecer uma melhor predição do 
comportamento amamentar. 

Na teoria do comportamento planeado, o controlo é tido em 
consideração sob a designação de controlo comportamental 
percebido, o qual define a percepção de cada pessoa de quão 
dificil, ou fácil, é realizar um dado comportamento. 

Esta concepção é similar ao conceito de auto-eficácia, 
proposto por BANDURA (1977, 1982). Mais concretamente, a auto-
eficácia é a convicção de que cada individuo pode desempenhar 
com sucesso um dado comportamento. 

0 controlo comportamental percebido é determinado por crenças 
de controlo, acerca da probabilidade de o individuo possuir os 
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recursos e oportunidades tidas como necessárias para desempenhar 
o comportamento, ou alcançar um objectivo. Estas crenças 
determinam o controlo comportamental percebido de forma análoga 
à determinação da atitude e norma subjectiva, respectivamente 
pelas crenças comportamentais e crenças normativas 

Duas versões possíveis do papel do controlo comportamental 
percebido na teoria do comportamento planeado, podem ser 
esquematicamente representadas da seguinte forma: 

Atitude 

A i 

i > N. ^ ^ ~ ^ ~ 
Norma 
subjectiva 

\ Comportamento Norma 
subjectiva 

Sà Comportamento Norma 
subjectiva w Intenção 

Comportamento 

i 

Intenção 

ir i 

Controlo 
comportamental 
percebido 

Figura n° 3- Teoria do Comportamento Planeado 

(AJZEN, 1985) 

Assim, o controlo percebido afecta o comportamento de duas 
maneiras: 

• Influencia a intenção de realizar o comportamento 

No que concerne à primeira versão do modelo, isto é, a 
influência do controlo comportamental percebido na intenção, é 
baseada na suposição de que o controlo tem implicações 
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motivadoras para as intenções. As pessoas que acreditam que não 
têm os recursos e oportunidades para realizar um determinado 
comportamento não formarão provavelmente intenções 
comportamentais fortes para desempenhar esse dado comportamento 
mesmo que tenham atitudes favoráveis e a convicção de que as 
outras pessoas importantes para elas, aprovarão a sua 
realização. Por esta razão, é esperada uma associação entre o 
controlo comportamental percebido e a intenção, não sendo 
mediada pela atitude nem pela norma subjectiva. Consistente com 
esta consideração, a figura número 3 mostra-nos o controlo 
comportamental percebido correlacionado com a atitude e a norma 
subjectiva, exercendo um efeito independente na intenção 
comportamental. 

Esta versão da teoria do comportamento planeado assume que o 
efeito do controlo comportamental percebido sobre o 
comportamento é completamente mediado pela intenção e que esta, 
por seu lado, é antecedente do comportamento. No entanto, apesar 
do controlo comportamental percebido ser necessário, não é 
condição suficiente para a formação da intenção de realizar o 
comportamento, isto é, o controlo comportamental percebido 
afecta a intenção, na medida em que interage com a atitude e com 
a norma subjectiva. 

• Influencia directamente a realização do comportamento 

Por contraste, a segunda versão da teoria considera a 
possibilidade de uma ligação directa entre o controlo 
comportamental percebido e o comportamento. Por outras palavras, 
de acordo com esta versão, o controlo comportamental percebido 
pode influenciar indirectamente o comportamento, via intenção, e 
pode ser usado directamente para predizer o comportamento, uma 
vez que pode ser considerado como um substituto parcial para a 
mediação do controlo actual. Neste caso, considera-se que seja o 
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controlo actual a exercer uma influência directa no 
comportamento e não o controlo comportamental percebido. 

Em 1971, AJZEN fez uma revisão de doze estudos, que testaram a 
teoria do comportamento planeado, os quais prediziam uma série 
de comportamentos, tais como jogar jogos e video, realizar 
tarefas cognitivas, escolha de voto, etc. No que concerne os 
resultados da correlação múltipla de predição do comportamento 
pelas intenções e pelo controlo percebido, o mesmo autor 
verificou que estes foram de 0,20 a 0,78, com uma média de 0,51. 
Em muitos destes estudos a predição do comportamento melhorou 
quando se considerou o controlo comportamental percebido como 
preditor. 

Verificou ainda, que a predição das intenções geralmente 
melhorava de forma mais significativa quando se tinha em conta o 
controlo percebido em conjunto com a atitude e a norma 
subjectiva (na revisão de AJZEN a média do coeficiente de 
correlação r para a predição das intenções foi de 0,71). 

Resumindo, a pesquisa em diversas áreas sugere que a adição do 
controlo comportamental percebido ao modelo da acção racional, 
resulta num modelo mais forte, que se aplica a comportamentos 
que requerem capacidades e recursos, não ocorrendo simplesmente 
porque a pessoa decide agir. 

4.6- TEORIA DO ARREPENDIMENTO. 

A reacção afectiva antecipada tem origem na teoria do 
arrependimento, que é uma teoria sobre a tomada de decisão sob 
condições de incerteza, isto é, de arrependimento antecipado. 

As emoções podem ser vistas como estados que são 
subjectivamente experimentados e que têm algumas componentes 
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hedónicas, que motivam certos comportamentos específicos às 
emoções. Exemplos de emoções hedónicas negativas são os 
sentimentos de culpa, arrependimento, tristeza e medo, entre 
outros. A antecipação das emoções pode afectar as decisões, 
mesmo que estas não sejam uma parte inerente aos resultados 
alcançados, desejados ou indesejáveis. Este efeito tem sido 
reconhecido quer por psicólogos clínicos, quer por psicólogos 
sociais. Por exemplo, o medo de ter um ataque de pânico impede 
os agorafóbicos de irem a lugares públicos (CHAMBLESS & GRACELY (1989), 
citados por BARON (1992) ) . 

As decisões podem ser descritas em termos de opções que levam 
a certos resultados, resultados estes dependentes da opção feita 
e do meio envolvente, que muitas vezes é incerto no momento em 
que a decisão é tomada. A antecipação das consequências das 
emoções podem afectar a escolha das opções. As emoções estão 
associadas com as decisões de quatro formas: 1) as emoções podem 
depender directamente das suas consequências esperadas; 2) as 
emoções podem depender da comparação de. um resultado com o 
resultado de diferentes opções; 3) as emoções podem depender da 
comparação de um resultado com os resultados da mesma opção em 
diferentes estados; 4) as emoções podem afectar directamente as 
decisões: por exemplo, a simpatia pelo queixoso, num processo 
legal, ou sentimentos de fúria pelo réu podem fazer com que as 
pessoas escolham atribuir uma maior compensação ao queixoso. 

Os teóricos da decisão têm vindo a reconhecer o papel das 
emoções antecipadas na tomada de decisão. Vários são os autores 
que estudaram o papel de determinadas emoções na tomada de 
decisão. Por exemplo, KEHNEMAN E LAVALLO (1990), citados por 
BARON (1992), descreveram o papel do medo em decisões de risco, 
BELL e colaboradores (1982) e LOOMES & SUGDEN (1982) 
consideraram que certos aspectos da Teoria, da Utilidade Esperada 
são o resultado do arrependimento antecipado, regozijo e 

93 



desapontamento. BELL e colaboradores (1982), propõem a Teoria do 
arrependimento antecipado em alternativa à Teoria da utilidade 
esperada. 

A Teoria do arrependimento é uma alternativa aos axiomas 
convencionais da tomada de decisão, defendendo que existem 
factores importantes, que afectam as escolhas de muitas pessoas, 
que não são levados em consideração pelas teorias convencionais 
(BELL e col., 1982) . Para este autor, um factor significativo é a 
capacidade individual de antecipar sentimentos de arrependimento 
ou júbilo. Para BELL e colaboradores (1982), as pessoas evitam, 
por vezes, tomarem riscos porque antecipam sentimentos de 
arrependimento, se os piores resultados ocorrerem. Tais 
sentimentos de arrependimento podem afectar muitas decisões 
reais. Este modelo descreve um tipo de comportamento que é 
racional. Segundo esta teoria, há um desejo, por parte do 
decisor, de evitar as consequências em que incorrem os próprios 
indivíduos, depois de terem tomado a decisão errada, apesar de 
antecipadamente e com a informação disponível no momento, a 
decisão ter sido considerada a mais correcta. Estas 
consequências da tomada de decisão são designadas por 
arrependimento (BELL e col., 1982) , termo este que inclui a euforia ou 
auto-congratulação associados à convicção de ter sido tomada a 
decisão certa. 

A teoria do arrependimento parte de dois pressupostos: segundo 
esta teoria muitas pessoas experienciam a sensação designada por 
arrependimento ou júbilo e ao tomarem decisões sob incerteza 
tentam antecipar e levar em conta estas sensações (LOOMES & SUGDEN, 
1982) . Em relação ao primeiro pressuposto, e segundo estes 
autores, a experiência psicológica de arrependimento ou júbilo 
não pode ser descrita em função de conceitos de racionalidade, 
na medida em que uma escolha pode ser racional ou irracional, 
mas uma experiência é uma experiência. Em relação ao segundo 
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pressuposto, é considerado racional o facto das pessoas levarem 
em consideração sentimentos de arrependimento e júbilo. 

Neste momento podemos dizer que, o que a teoria do 
arrependimento postula, é que existe um momento ante-
comportamental, em que o decisor antecipa afectivamente as 
consequências das alternativas postas à sua disposição. Essas 
alternativas, referentes a acções especificas, podem ter ou não 
um determinado comportamento. 

Neste dominio explicativo, o que determina a escolha 
comportamental é a antecipação de reacções afectivas. BELL e 
colaboradores (1982) e LOOMES & SUGDEN (1982), são mais 
específicos, na medida em que se centram na antecipação do 
arrependimento. Uma das explicações que avançamos para o facto 
de estes autores restringirem o universo afectivo a um 
sentimento, tem a ver com as características do dominio onde 
desenvolveram a sua teoria. 

Resumindo, quando uma pessoa está perante uma situação de 
incerteza em que tem de escolher entre duas ou mais 
alternativas, ela, com base na antecipação das consequências, 
vai antecipar sentimentos, tendo sempre e simultaneamente que 
ponderar a natureza das consequências da opção que pretende 
tomar e a natureza das consequências da(s) alternativa(s) que 
não escolherá. 

A escolha final do critério deve depender de ambos os domínios 
comportamentais em questão e da população à qual a intervenção é 
dirigida. 
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5- O DESMAME. 

A O.M.S. ao recomendar a amamentação até aos dois anos de vida 
ou mais (INNOCENTI DECLARATION, 1990) , por si só implica que deverão ser 
adoptadas politicas de saúde promotoras da amamentação o que por 
sua vez deve incentivar as instituições à implementação dos 10 
passos na promoção do aleitamento materno e que constituem a 
base da Iniciativa Hospitais Amigos da Criança. A "American 
Academy of Pediatrics" recomenda que as crianças sejam 
amamentadas por todo o primeiro ano de vida, e por mais tempo se 
a mãe e O b e b é q u i s e r e m ( AMERICAN ACADEMY OF PEDIATRICS, Policy Statement, 1997) . 

O leite materno é o alimento perfeito para o bebé até, pelo 
menos, aos dois anos de idade devendo ser complementar a outros 
alimentos a partir do sexto mês. Ele e só ele, com exclusividade 
em primeiro, de complementaridade depois, garante todos os 
nutrientes de que a criança precisa (CARVALHO, 2002) . Pesquisas 
mostram que o leite materno durante o segundo ano de vida da 
criança é muito parecido com o leite no primeiro ano (VICTORA, 1984), 
onde 500ml deste leite proporciona à criança: 

• 95% do total de vitamina C necessário 
• 45% do total de vitamina A necessária 
• 38% do total de proteínas necessárias 
• 31% das calorias necessárias 

Os factores de imunidade do leite materno aumentam em 
concentração à medida que o bebé cresce e mama menos. Portanto, 
crianças maiores continuam a receber os benefícios da imunidade 
que este leite fornece ( GOLDMAN et ai, 1983) . 
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Desmame pode ser definido como a passagem gradual do 
aleitamento materno para a alimentação da família, não sendo um 
acto voluntário do bebé, resulta de uma imposição orgânico-
fisiológica pela necessidade que o desenvolvimento do próprio 
organismo impõe (CARVALHO,2002) . 

A ampla literatura sobre o tema, considera desajustada a 
altura em que se processa o desmame não só como consequência da 
utilização de recursos inadequados, como também pela intervenção 
dos agentes de saúde nele envolvidos e ainda pela acção da forte 
promoção comercial existente (CARVALHO, 2002; BRANGER 1998; DENNIS, 2002; ERTEM, 
2001) . Muitas das vezes o processo é iniciado imediatamente após o 
parto, com a chegada à enfermaria da mulher que, ainda não 
estando completamente refeita do stress pelo qual passou, é-lhe 
oferecida uma mala promocional contendo variados artigos e 
acessórios relacionados com a amamentação assim como, em alguns 
casos, também amostras de leites para lactentes. DONNELLY e col. 
(2002) afirmam categoricamente sobre este assunto que há uma 
severa redução da amamentação para apenas 0 a 2 semanas com a 
recepção das malas hospitalares de promoção. 

Frequentemente, são feitos mails para casa das mães, em 
intervalos de tempo antecipadamente estudados, enviando-lhes à 
posteriori amostras gratuitas dos seus produtos em embalagens e 
folhetos atraentes, com literatura fácil e sedutora, onde 
normalmente anunciam enormes promoções e atribuição de prémios. 
CHEZEM et ai. (1998) identificou que se este mecanismo envolve o 
envio de fórmulas lácteas para lactentes há uma consequência 
directa na redução do tempo de amamentação, sendo substituída 
por alimentação artificial. 

Através da ampla literatura consultada verificamos que as 
determinações para o tempo de amamentação desejável, emanadas 
pelas organizações e associações internacionais, estão longe de 
serem cumpridas ou simplesmente implantadas. BOURGOIN (1997), 
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verificou que 16% das mães abandonaram a amamentação antes do Io 
mês e 60% até ao 5o mês, QUINN (1997) refere que o desmame 
ocorre em média durante as primeiras 6 semanas após o parto, 
para BRANGER (1997), a duração do aleitamento materno foi em 
média de 10 semanas, AGUIR (1996) determinou que 75,9% da sua 
amostra declarou a intenção de amamentar antes do parto, mas 
destas apenas 64% o fez de facto e das que amamentaram 17% o fez 
durante o primeiro mês ou menos, 13,3% abandonou durante o 
segundo mês, 24,8% durante o terceiro mês e 12,7% durante o 4o 

mês, as restantes 32,3% conseguiram manter a amamentação para 
além do 5o mês. Também VOGEL (1999) verificou no seu estudo que 
apenas 30% das mães conseguem prolongar a amamentação para além 
dos 6 meses, inserindo-as no intervalo de 6 a 12 meses. ERTEM 
(2001), apurou que no intervalo entre 1989 e 1995, nos Estados 
Unidos da América, houve um aumento de 52,2% para 59,7% das mães 
que decidiram amamentar e que também aumentou de 18,1% para 
21,6% o número de mães que prosseguiu a amamentação para além 
dos 6 meses. 

Em 1979, foi fundada a Rede Internacional em Defesa do Direito 
de Amamentar (IBFAN- International Baby Food Action Network) 
para apoiar e coordenar os esforços de grupos que trabalham na 
área da saúde defendendo o interesse público sobre os interesses 
particulares. Ainda no desenvolvimento das politicas de saúde 
para proteger a amamentação, em 1981 a Assembleia Mundial de 
Saúde aprovou o Código Internacional de Substitutos de Leite 
Materno, documento que visou disciplinar uma área, onde se 
estavam a cometer excessos de promoção e de marketing por parte 
dos fabricantes de leites artificiais em detrimento de uma 
verdadeira politica de saúde pública (RODRIGUEZ, 2000) , e, em 1990 é 
emanada a Declaração de Innocenti de apoio e promoção do 
aleitamento materno. Ambos os documentos atrás referidos foram 
redigidos sob a égide da OMS. 

98 



A IBFAN divulgou em 1998 os resultados da sua última 
monitorização "Breaking the rules, Stretching the rules 1998" 
(Violando as regras, Ampliando as regras 1998) que relata as 
violações ao Código Internacional de Comercialização de 
Substitutos do Leite Materno da OMS/UNICEF e as resoluções 
subsequentes da Assembleia Mundial de Saúde. A monitorização foi 
efectuada em 31 paises entre Janeiro e Setembro de 1997. Os 
resultados mostram que em quase todos estes paises os principais 
produtores de substitutos do leite materno, de alimentos 
complementares, de biberões e chupetas não cumprem as exigências 
requeridas pela Assembleia Mundial de Saúde. 0 achado mais 
significativo é a ênfase que a indústria continua a dar aos 
serviços de saúde como canal promotor. As maternidades 
representam o caminho mais directo para atingir mães e bebés, e 
os profissionais de saúde são a melhor autoridade para 
recomendar novos produtos. Quase metade das 54 páginas do 
relatório é dedicada a exemplos de violação continua ao Código 
Internacional em hospitais e clinicas. As companhias ainda 
utilizam a distribuição de cartazes, relógios, calendários e 
brindes para mães e trabalhadores de saúde como forma de 
promover seus produtos. Os materiais informativos destinados a 
mães, tais como brochuras, cartões de crescimento, cartazes e 
outros impressos produzidos pela indústria continuam a fazer 
propaganda de marcas de produtos e não cumprem o artigo 4o do 
Código Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite 
Materno. 

0 conteúdo das estratégias de marketing sempre se concentrou 
na conveniência do biberão e do leite em pó, enfatizando tanto o 
ponto de vista da mulher - para sair à noite, para que o marido 
participe na alimentação do bebé, para que a mãe se sentisse 
mais livre e emancipada - como também o do médico - para que 
este continuasse no comando, ou seja que as prescrições 
continuassem a ser formuladas por ele, ao invés de deixar o 
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comando da alimentação com a mãe (REA, 2000) . 

Hoje mais de 20 anos passados sob a publicação das orientações 
e directivas internacionais, continuam-se a verificar as 
respectivas violações em detrimento de uma politica de saúde 
universal. Vinte anos atrás, a proporção médico por delegado de 
informação médica era de 76:1, hoje é de 31:1, a metade dos 
fundos promocionais das indústrias de material e produtos 
médicos estão em anúncios (24%), mala directa promocional (6%) e 
especialização da equipe (20%), a outra metade está destinada em 
eventos ou patrocínios, ou seja, exibição de produtos em 
encontros científicos, simpósios e boletins, revistas, fitas e 
meios audiovisuais (REA, 2000) . 0 valor dos presentes faz parte do 
orçamento das companhias produtoras de leites artificiais e 
consequentemente está embutido nos produtos que serão pagos 
pelos pacientes, ou seja, representam acréscimos acima do custo 
ordinário do produto. No limite, como afirma MARGOLIS citada por 
REA (2000) "o médico está a roubar o seu paciente porque 
adiciona custos que não estão de nenhum modo relacionados com o 
serviço por ele prestado". 

RODRIGUEZ (2000) vem afirmar que na impossibilidade dos 
fabricantes de leites artificiais combaterem as evidências para 
a saúde do RN, mãe e sociedade em geral, omitem nas respectivas 
promoções comerciais os riscos que advém para a saúde do 
lactente quando inicia e mantém o aleitamento através de 
fórmulas lácteas. Na sua essência tal se compreende, na medida 
que falar de aleitamento artificial para as nossas crianças é 
essencial que se fale em especial do interesse e do lucro dos 
fabricantes de leites artificiais e que estes, assim, estão em 
contradição com a saúde pública. Esta contradição tem vindo a 
assumir contornos preocupantes após identificação e a divulgação 
de taxas crescentes em todo o mundo de má nutrição e mortalidade 
infantil como consequência do abandono precoce do aleitamento 
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m a t e r n o (RODRIGUEZ, 2000) . 

Se a maioria dos indutoras do desmame sao ~ ° » " " ^ 
-A afravpç das influencias 

eventualmente, os agentes da saúda, através da 
estabelecidas résumantes da relação privllagrada utente/agente, 
ta r sa tem identificado inçares .actores de ordem soe -
familiar a/ou culturais gue orienta, as — J ^ ^ ~ M . 
definitiva de suspender a amamentação. Grande p 
factores centrasse, no desenvolvimento nutncronal da errança 

qualidade do leite», na saúde e R e s t a r da c n « » 
„ t „ t o r e s relacionadas com a amamentação, experiências maternas anterrore r ^ 1998; 

nos problemas mamários e no regresso 
COOPER, ,993;ENTWKLE,,982;HODDINOTT, 2000; JAKOBSEN, ,99,; VNHA, .994) . 
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6- DETERMINANTES DA TOMADA DE DECISÃO DO TEMPO DE 
AMAMENTAÇÃO. 

A decisão do tempo de amamentação do filho não é um 
acontecimento isolado ou independente, mas sim, o resultado das 
vivências maternas, também elas influenciadas por inúmeros 
factores. 0 resultado final é a modulação e socialização das 
d e c i s õ e s (GUIGUE et ai, 1989; JACOBSON et ai, 1991; MATTHEWS et ai, 1998; SCOTT & BINNS, 1999; 

SWITZKY & VIETZE, 1979) . 

Desde os primórdios da humanidade, que a amamentação surgiu de 
forma expontânea, como algo inato ao Homem, para o qual a mulher 
nascia dotada. Registos existentes sobre a prática da 
amamentação, remontam ao ano 3000 AC (antes de Cristo), e 
demonstram claramente, a dedicação e o cuidado no cuidar da 
criança (PEIXOTO, 1898) . 

ICARD citado por PEIXOTO (1898), referiu que o papel da mãe 
compreendia 3 actos: alimentar o filho com o próprio sangue; 
alimentá-lo com o seu leite; alimentá-lo com os seus cuidados e 
a sua afeição. 

Na Antiguidade Clássica, alguns filósofos romanos dedicaram-se 
ao estudo do aleitamento materno (FILDES, 1986; ROCHA 1902) . Documentos 
datados do séc. II DC (depois de Cristo) enfatizam as 
propriedades e, sobretudo, as vantagens que este confere às 
crianças. Destacam, também, o vinculo mãe/filho e os problemas 
decorrentes da inexistência desta relação e aparecem as 
primeiras referências à transferência do aleitamento para as 
amas de leite (ROCHA 1902). 
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A prática de aleitar a criança, transformou-se radicalmente na 
época dos Césares, quando o orgulho das mulheres nobres em 
criarem os seus filhos, deu lugar à luxúria e aos prazeres 
carnais, tornando-as por isso indisponíveis para os cuidados à 
familia. Decorrente deste facto, foi regulado o CÓDIGO DE 
TEODÓSIO (GODINHO, 1876) , onde se fez constar que todas as mulheres 
nobres confiariam os seus filhos a camponesas, para serem 
cuidados e amamentados. 

Entre os séculos XVI e XVII, as mulheres perderam o controlo 
sobre o seu corpo, o que originou o declínio do aleitamento 
materno, especialmente nos paises ocidentais. A amamentação 
perdeu assim todo o seu simbolismo nutricional e biológico ao 
ser-lhe culturalmente determinado um valor. 

No entanto, no séc. XVIII, em Inglaterra, verifica-se o 
ressurgir do aleitamento materno, como resposta a uma nova 
filosofia, onde os médicos passaram a dirigir a literatura sobre 
o tema orientando-o no sentido da saúde e bem-estar. As mães 
começaram então a tomar mais decisões, retomando assim a prática 
da amamentação (LAWRENCE, 1989; ROCHA, 1902) . 

A alimentação dos recém-nascidos tem sofrido alterações ao 
longo dos séculos, tendo por isso sido consideradas 
culturalmente apropriadas algumas práticas que presentemente são 
tidas como de risco, nomeadamente o recurso a amas de leite e a 
inclusão de outros alimentos lácteos ou pré-lácteos (MAHER, 1992) . 
Presentemente a produção e investigação de substitutos do leite 
materno são outro exemplo da socialização das mudanças culturais 
dos tempos modernos. 

As mulheres nas sociedades modernas mais desenvolvidas 
perderam a noção do sentido emocional e afectivo da amamentação, 
quer a nivel pessoal quer para com o seu próprio filho, e 
desempenham a função de forma meramente mecânica, para a qual o 

103 



seu corpo foi dotado (alimentar), marginalizando, e não 
valorizando, a representação vinculativa e afectiva que envolve 
o acto de amamentar (MAHER, 1992) . Desta forma, a simbiose emocional 
e fisica que caracterizava a amamentação e se centrava no 
próprio desejo da mulher em alimentar o seu filho, foi 
progressivamente substituída por uma prática meramente 
burocratizada e estritamente nutricional. 

Culturalmente, para a mulher tem sido imperativos os deveres 
de mãe para com o seu filho e de esposa para com o marido (MAHER, 
1992) , exaltando-se assim o carácter redutor que a sociedade lhe 
impõe. Um forte exemplo disso encontra-se descrito nos séculos 
XVI e XVII, em famílias abastadas inglesas, baseadas no sistema 
patriarcal de família e de propriedade, em que o homem era quem 
decidia se o seu filho seria amamentado pela mãe ou por uma ama 
de leite, assim como determinava o momento do desmame. 

A decisão de amamentar é uma escolha individual (JEESON & RICHARD, 
1989) sendo o primeiro pré-requisito para o sucesso de 
amamentação, como nos referem AJZEN & FISHBEIN (1980) e FISHER 
(1990). É um processo que engloba fundamentalmente mãe e bebé, 
mas é necessário que o pai seja igualmente orientado, motivado e 
estimulado, uma vez que toda a familia assim como a comunidade 
directa ou indirectamente também são envolvidas. Segundo a 
opinião de alguns antropólogos, ainda hoje, a prática do 
aleitamento materno está intimamente relacionada com a opinião 
do pai, que, involuntariamente, determina a sua continuidade 
incentivando-o ou pelo contrário o respectivo abandono (MAHER, 1992; 
SCOTT, 1997; SHARMA, 1997) . 

Ainda segundo JEESON & RICHARD (1989), a decisão de amamentar, 
traduz-se num comportamento aprendido através dos conhecimentos 
pessoais, apoio e suporte proporcionado por familiares, amigos 
ou simplesmente pela observação. Hoje em dia, numerosas mães 
raramente viram uma mulher a "dar o peito" e menos de 50% das 
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mulheres aceitariam amamentar em público o seu filho com 
naturalidade, por isso não acresce dúvidas que a decisão de 
amamentar deve ser tomada muito antes do parto e até da 
gravidez, quem sabe se durante a infância (TALAYERO, 1999) . 

Apesar da existência de alguns estudos sobre a tomada de 
decisão do tempo de amamentação, os factores que a influenciam e 
a determinam são ainda dificilmente identificáveis (LECERF & SIVERY, 
1987; RYAN et ai, 1991 ) . 

Ao abordar-se a especificidade do problema que constitui a 
identificação dos determinantes da tomada de decisão da mãe 
sobre o tempo de amamentação do filho, emerge a relação da 
causalidade versus associação, já anteriormente levantado por 
outros investigadores, algo análogo à também dificuldade sentida 
em isolar a etiologia subjacente a outros tipos de decisões 
especificas. Segundo o parecer de alguns cientistas, envolvidos 
em investigação sobre a tomada de decisão, é reconhecida a 
dificuldade, mesmo uma certa impossibilidade, na especificação 
dos factores que determinam a decisão. 

A causalidade só pode ser demonstrada por experimentação, em 
que se faz alternar uma variável de cada vez, mantendo 
constantes todas as outras consideradas relevantes. 

Muitos dos resultados, obtidos em investigações, sobre 
determinantes da tomada de decisão do tempo de amamentação 
surgiram de estudos transversais e, apesar de os mesmos serem 
bem elaborados, não tem sido possível inferir os seus 
resultados. Geralmente são estabelecidas relações de associação 
e não de causalidade. 

A tomada de decisão é um processo complexo, dependente de 
múltiplas variáveis, cujo peso relativo entre elas varia 
provavelmente em função da etnia, do grupo social, de factores 
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ambientais e geográficos, implicando a pessoa como um ser único 
( AJZEN & FISHBEIN, 1980; LEVY, 1996 ) . 

McCARTER-SPAULDING & KEARNEY (2001) referem que os factores de 
sucesso para o aleitamento incluem variáveis demográficas tais 
como a idade, raça, paridade, tipo de parto, local de 
residência, educação, status sócio-económico, status de emprego, 
para além de variáveis conjecturais ligadas a este filho que 
inclui as rotinas de enfermaria das unidades de internamento, a 
frequência de aleitamento, um contacto mais extenso entre mãe e 
filho, posicionamento durante a amamentação, a educação pré
natal e a não utilização de tetinas e/ou chupetas. Relativamente 
aos factores mais significativos para o insucesso do aleitamento 
materno tem a ver com as variáveis como a introdução de 
suplementos lácteos na alimentação do neonato, crenças 
relativamente à amamentação, a existência de problemas mamários, 
estado emocional, atitude familiar e suporte de apoio social 
para a amamentação 

Através de estudos de carácter retrospectivo, seleccionaram-se 
alguns factores que não tendo provavelmente valor universal, 
parecem influenciar a decisão do tempo de amamentação. Entre 
estes, uns são considerados mutáveis e outros por sua vez 
imutáveis. 

De entre os factores potencialmente mutáveis e que podem ser 
susceptíveis de uma intervenção direccionada, temos nomeadamente 
a inclusão das grávidas em programas de promoção de aleitamento 
materno, isto é, inseridas num sistema comunitário que serve de 
suporte e funciona como recurso de apoio na gravidez e no 
puerpério; na ajuda e motivação para o desempenho de tarefas 
domésticas; na uniformização das práticas dos serviços de saúde 
e a sua consonância com as directivas de promoção e apoio 
preconizadas pela Iniciativa Hospitais Amigos da Criança (SAADEH& 
AKRÉ, 1996) . 
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Quanto aos factores imutáveis, poderemos considerar: a etnia; 
a escolaridade; a idade; o local de residência; a paridade; e o 
r e n d i m e n t o f a m i l i a r (GRAY, 1985; HELSING, 1981; LOSCH et ai, 1995; McCARTER-SPAULDING & 

KEARNEY, 2001 ; PEREZ-ESCAMILLA et ai, 1994; RYAN & MARTINEZ, 1989; SHORT et al, 1991 ) . 

A maior parte das grávidas toma a decisão sobre o modo de 
alimentar o seu filho antes ou durante a gestação, só havendo 
uma pequena parte das mães que deixam essa mesma decisão para 
depois do parto. No entanto, há factores perinatais que podem 
influenciar tanto na manutenção como na rejeição das decisões 
tomadas previamente. Desta forma, a temática da tomada de 
decisão não se reporta exclusivamente a um momento, mas implica 
um periodo de tempo envolto em ambivalências. 

O espaço que medeia entre o momento da tomada de decisão 
referido pela mãe e a conversão de tomada de decisão em 
comportamento é um periodo susceptível de alterações, resultante 
de influências diversas. O ambiente circundante, factores 
intrínsecos e extrínsecos, independentemente do carácter 
racional ou volitivo subjacente à tomada de decisão, são alguns 
dos factores a considerar quando se pretende analisar uma 
questão tão complexa como a tomada de decisão do tempo de 
amamentação. 

6.1- FACTORES SÓCIO-DEMOGRÁFICOS. 

Alguns factores sócio-demográficos, designadamente idade, 
escolaridade, profissão, classe sócio-económica, estado civil, 
trabalho materno, paridade e coabitação estão geralmente 
associados ao sucesso ou insucesso do aleitamento materno. 

A associação entre a idade materna e a decisão/duração de 
amamentar tem sido referida por alguns autores (BIRENBAUM et ai, 1989; 
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GROSSMAN et al, 1990; GUIGUE et al, 1989) . Contrariamente, os estudos realizados 
em Portugal revelaram não existir esta associação (LEVY, 1996). 

A relação entre a maior escolaridade ou entre a soma dos anos 
de escolaridade do casal e a maior incidência/duração do 
aleitamento materno, foi também revelada por alguns 
investigadores ( JACOBSON et ai, 1991; RYAN & MARTINEZ, 1989) . 

A relação entre o nivel sócio-económico das mães e a decisão 
de amamentar, assim como a sua duração, já foi amplamente 
estudada. Nos paises em desenvolvimento observou-se uma maior 
incidência de aleitamento materno nas mães pertencentes a 
classes sociais mais baixas assim como uma duração prolongada. 
Por outro lado, nos paises desenvolvidos, verificou-se o inverso 
( JEESON & RICHARD, 1989 ) . 

Através de alguns estudos, foi verificada uma associação entre 
o estado civil e a decisão da mãe amamentar (GROSSMAN et ai, 1990;GUIGUE et 
ai, 1989) , onde o companheiro/marido é identificado consistentemente 
como sendo a primeira fonte de suporte e apoio na amamentação, 
ficando o sucesso ou insucesso desta dependente do respectivo 
c o m p o r t a m e n t o (BAR-YAM & DARBY (1997), FREED & SCHANLER (1992), citados por DENNIS (2002)) . 

Neste sentido, quer a mãe como o respectivo companheiro/marido, 
manifestaram como maior inconveniente da amamentação a 
insegurança relativamente à quantidade de leite ingerida pelos 
seus filhos quando amamentados e se tal é suficiente para as 
respectivas necessidades (TALAYERO, 1999) . 

Estudos concluíram que as mulheres fumadoras estão menos 
predispostas para a amamentação, e dentro daquelas que decidiram 
amamentar, na sua grande maioria abandonaram o aleitamento 
materno muito mais rapidamente do que as não fumadoras (EDWARDS& 
col. (1998), SAYERS et ai. (1995) e HILL & ALDAG (1996), citados por DENNIS (2002); LELONG, 2000) . HORTA 

& col. (2001) conseguiram determinar que o pouco leite 
disponível em mulheres fumadoras é consequência da acção que a 
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nicotina desencadeia no aumento da secreção de dopamina a nivel 
hipotalâmico que por sua vez interfere no eixo hipotalâmico-
hipofisário promovendo a quebra acentuada dos niveis de 
prolactina do que resulta uma hipogalácia. 

Os homens na qualidade de companheiros/maridos expressaram uma 
preocupação acrescida pela estética do peito feminino como 
consequência da amamentação, mais do que o eventual sofrimento 
adjacente aos problemas de saúde que possam acontecer 
decorrentes do processo de aleitar, como sejam as gretas, 
fissuras, ingurgitamento e mastites. Eles, consideram o leite 
materno como tendo menos calorias e ser maior fonte de contágio 
relativamente ao leite artificial. Podemos por isso concluir que 
é comprometedor para a promoção do aleitamento materno continuar 
a haver uma grande percentagem de homens com estas crenças, 
atendendo, como já foi atrás referido, que a sua opinião é um 
potente estimulo para a decisão da mulher amamentar. Com efeito, 
podemos considerar que tal é mais uma consequência da sociedade 
actual, em especial porque os média dão presentemente muito mais 
ênfase à vertente erótica do peito feminino do que à sua outra 
função que é nutrir uma criança (TALAYERO, 1999) . 

0 meio familiar é das variáveis mais dificeis de analisar 
tendo em conta a complexidade de factores que interferem na 
respectiva dinâmica. Contudo, numa pesquisa levada a cabo por 
BRANGER & Col. (1998) verificou-se que para além de caber à mãe 
da criança o papel determinante na tomada de decisão de 
amamentar, muito contribui também o facto de a sua própria mãe, 
para além do companheiro/marido, manifestar e desenvolver 
sentimentos positivos para com o aleitamento materno. Assim, 
BRANGER & Col. (1998) afirmam que uma avó que não tenha 
amamentado, também vai querer o mesmo para o seu neto, 
influenciando, com base na sua experiência, a substituição do 
peito pelo biberão. Como desculpa, o pudor é um dos argumentos 
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limitativos mais utilizados por estas avós, em especial, se a 
mulher que amamenta, frequenta regularmente espaços públicos, 
quer por conta do próprio trabalho quer por necessidades 
diversas. 

A relação entre a paridade e a decisão/duração do aleitamento 
materno foi também estudado por GROSSMAN e col. (1990), não 
tendo sido encontrado qualquer associação. Outros autores, 
referem haver relação entre a experiência anterior de amamentar 
com SUCeSSO e O SUCesSO r e p e t i d o (BIRENBAUMet ai, 1989; GIUGLIANI et ai, 1992; LYON 

et ai, 1981; VICTORA et ai, 1990) . 

Um estudo no Ghana em primiperas relacionou positivamente a 
gravidez desejada e o aumento do tempo de amamentação durante o 
primeiro ano de vida do lactente, enquanto que para as 
multiperas não foi determinada uma correlação semelhante, 
verificando-se que se mantinha igualmente longo o tempo de 
amamentação (CHINEBUAH,2001) . 

MATTHEWS et ai. (1998) citados por DENNIS (2002) demonstraram 
que o facto de a mãe se sentir confusa, vergonha ou modéstia 
relativamente ao aleitamento materno relaciona-se directamente 
com a diminuição do tempo de amamentação e até com a própria 
tomada de decisão em iniciar o aleitamento. 

6.2- VONTADE DA MULHER. 

Alguns pesquisadores depois de estudarem o aleitamento materno 
em contextos sociais diferentes, publicaram os resultados dos 
seus trabalhos sobre desmame, desmame precoce e a introdução de 
fórmulas lácteas. Para eles, as causas maternas mais 
argumentadas são a insuficiência de leite, problemas mamários e 
o regresso à actividade laboral, mas também identificaram 
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outras, exteriores à mulher, de capital importância para o 
sucesso da amamentação e que tem nomeadamente a ver com a falta 
de apoio no pós-parto por parte dos agentes de saúde (MCCARTER 2001; 
HODDINOTT, 2000; VINHA, 1994 ) . 

A não existirem razões maternas objectivas, em muitos dos 
casos a responsabilidade do desmame é transferida para 
terceiros, por exemplo os profissionais de saúde, familiares, 
vizinhos ou amigos, sendo-lhes imputada a culpa por terem 
influenciado a decisão em não amamentar (KING, 1991; COOPER, 1993) . 

A mulher, por vezes, também assume alguma da responsabilidade 
no activar do processo de desmame por considerar que o 
aleitamento exclusivo é insuficiente para o filho, pensamento 
que lhe cria insegurança, levando-a por isso a acreditar que o 
bebé precisa de outra forma de alimentação (HILL, 1991 citado por DENNIS, 
2002; HODDINOTT, 2000; TALAYERO, 1999) . 

Assim, seja qual for o motivo apresentado para o desmame, a 
vontade da mulher de querer ou não amamentar, revela-se como 
sendo o factor básico para o sucesso da amamentação, ou pelo 
contrário para a introdução de aleitamento artificial através de 
fórmulas lácteas para lactentes (DENNIS,2002;COOPER, 1993) . 

Na nossa sociedade, a par de outras, sempre que uma mãe 
desperta para a amamentação, enfrenta um conjunto de factores 
que a tendem influenciar negativamente, conduzindo-a na maioria 
das vezes para o desmame. Alguns deles tem inicio durante o 
internamento na maternidade com a introdução dos suplementos 
lácteos, assim como através das múltiplas formas de marketing 
relativas à promoção comercial de fórmulas para lactentes. 

O facto de estar inserida numa cultura social fortemente 
enraizada e centrada no biberão, e a inevitabilidade do regresso 
ao trabalho serem considerados alguns dos determinantes para o 
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insucesso da amamentação (REA 2000; RODRIGUEZ, 2000; VOGEL, 1999), também são 
poucos os apoios que tem ao seu dispor na ajuda necessária para 
conseguir o sucesso, desde a não aplicação dos 10 passos 
preconizados pela Iniciativa Hospitais Amigos da Criança, até à 
ausência de grupos e gabinetes de apoio com técnicos 
especializados (SAADEH,1996) . 

6.3- REGRESSO AO TRABALHO. 

A influência do trabalho materno na decisão do tempo a 
amamentar tem-se mostrado controversa. Apesar de alguns estudos, 
demonstraram a não influência do trabalho materno sobre a 
decisão da mãe amamentar, revelaram sim haver influência sobre a 
duração da amamentação (RYAN & MARTINEZ, 1989, AGÛIR, 1996, REA, 1997) . Assim, as 
dificuldades relacionadas com o trabalho materno envolvem 
sobretudo a disponibilidade temporal para a manutenção do 
aleitamento materno, disponibilidade essa concedida pelas 
entidades patronais e pela aceitação por parte das colegas de 
trabalho (MAHER, 1992; AGUIR, 1996, REA, 1997) . Segundo estes autores a 
problemática da manutenção da amamentação não está directamente 
relacionada com a indisponibilidade de tempo, mas sim com o 
factor economicista e de rentabilidade das empresas. Tal é 
confirmado pelo facto das mães que exercem a sua actividade 
profissional em casa amamentarem mais. 

Em Portugal, temos legislação que obriga as entidades 
patronais a conceder uma licença de maternidade de 120 dias e de 
1 ano para a amamentação, podendo ser alargado este periodo 
desde que a criança continue a ser amamentada, e ainda ao 
cumprimento de outras regulamentações legais que protegem o 
aleitamento materno durante a jornada de trabalho (DECRETO-LEI230/2000 
de 23 de Setembro) . Todavia, apesar de haver legislação especifica, 
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verifica-se frequentemente o seu não cumprimento, por isso, ela 
é desobedecida, ultrapassada e/ou desrespeitada (REA.1997). 

0 trabalho remunerado fora do domicilio é frequentemente 
citado como uma das razões para se utilizar os substitutos do 
leite materno. Pesquisas sobre Demografia e Saúde (Demografic 
and Health Surveys) realizadas em 15 paises em desenvolvimento, 
foram utilizadas para avaliar o uso de substitutos do leite 
materno entre as mulheres que não levavam os seus bebés com 
menos de 6 meses para o respectivo trabalho. A proporção de 
mulheres desempregadas variou entre 2.3% no Ruanda e 8 9.7% na 
Jordânia. Entre estas mulheres, o uso de substitutos do leite 
materno variou entre 13.5% no Ruanda e 71.0% no Brasil. Usando 
um modelo matemático, os autores determinaram que a proporção de 
uso de substitutos do leite materno, que pode ser atribuído ao 
facto da mãe trabalhadora estar longe do bebé, variou entre 
0.74% na República Dominicana e 20.9% na Namibia. Em 10 dos 15 
paises estudados, o emprego foi responsável por 5% ou menos de 
uso de substitutos do leite materno. A maioria das mães 
amamentavam sempre que o bebé chorava (à demanda) com uma média 
de 9 mamadas em 24 horas. As mães mais velhas apresentaram maior 
probabilidade de amamentar exclusivamente, enquanto esta prática 
não ocorreu em nenhuma das adolescentes. Nem o casamento, nem a 
situação de emprego afectaram as taxas de amamentação exclusiva. 
Entre os bebés de peso adequado ao nascer, aqueles amamentados 
exclusivamente apresentaram maior ganho de peso do que os 
amamentados parcialmente (SCARLETT&coi., 1996) . 

Pesquisas efectuadas principalmente nos Estados Unidos da 
América, concluíram haver uma relação entre o aumento da 
produção de bens e serviços, e a melhoria da qualidade do 
ambiente de trabalho devido à criação de departamentos 
relacionados directa ou indirectamente com a saúde dos 
funcionários (AGÛIR, 1996; CHEZEM, 1998; GREINER, 1999) .. REA (1997) verificou 
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que as mulheres com creche no local de trabalho tendem a manter 
a amamentação por mais tempo do que as que tem fora, na medida 
que, embora populares, estas trazem dificuldades pela distância 
a que se encontram, sobretudo se tivermos em conta os períodos 
exiquos para as pausas que os funcionários tem direito. 

A flexibilização de horário tem sido uma das estratégias mais 
utilizadas pelas mulheres para manter a amamentação. E, de facto 
amamentam mais aquelas que de alguma forma conseguem fazê-lo (REA, 
1997) 

Neste sentido, acreditamos que a criação de creches ou 
protocolos de cooperação com instituições, estruturalmente 
semelhantes, com pessoal qualificado, assim como o recurso à 
flexibilidade dos turnos, facilitando assim a deslocação para 
amamentação, são orientações desejáveis no apoio laboral ao 
aleitamento materno. 

6.4- CONDIÇÕES DE SAÚDE DA MÃE. 

Perante um desmame por motivos de saúde da mãe e/ou do filho, 
a mulher normalmente adopta um comportamento passivo para falar 
da introdução do biberão e, consequentemente, o abandono da 
amamentação. Geralmente e através do comportamento adoptado tem-
se a impressão de que ela queria e desejaria amamentar mas foi 
impedida de o fazer. 

Processos mais ou menos complicados que envolvem a saúde da 
mãe, podem de facto funcionar como um estimulo negativo que 
conduzem ao processo de desmame. Quase sempre ignorada, a 
depressão puerperal, é tida hoje como grande condicionante no 
desempenho para o desenvolvimento de actividades rotineiras e 
simples, como seja a lide da casa, até às mais complicadas, como 
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seja o cuidar do próprio filho, em especial se for o primeiro. 0 
desenvolvimento de uma depressão puerperal nos tempos 
imediatamente a seguir ao do parto, tem uma correlação positiva 
com a rápida cessação da amamentação (COOPER&col., 1992) . 

A mulher pode ter doenças que contra-indiquem a amamentação, é 
o caso de ser portadora do virus da imunodeficiência humana 
(H.I.V.), de uma doença cancerígena com a necessidade de 
terapêutica medicamentosa anticancerigena e, ainda terapêuticas 
com base no litio ou noutros antidepressivos (HOWARD, 1999) . Porém, 
em muitos casos, a mãe abandona o aleitamento materno 
sustentando esse comportamento em indisposições temporárias ou 
por ter simplesmente contraído pequenas doenças, como por 
exemplo, uma constipação. 

A maioria das mães perante uma prescrição terapêutica 
medicamentosa decidem abandonar a amamentação ou muitas vezes 
são incentivadas para o fazerem. Alguns estudos provam que para 
a maioria das drogas as quantidades que passam para o leite 
materno são tão baixas que, não sendo prejudiciais para o bebé, 
são mais graves as consequências para a saúde deste o facto de 
serem desmamados (HOWARD, 1999) . 

Os principais factores patológicos associados ao aleitamento 
materno e citados pela mãe como responsáveis para o desmame são 
nomeadamente a obstrução parcial dos duetos, a má formação dos 
mamilos, os mamilos traumatizados, o ingurgitamento mamário, a 
mastite, o esvaziamento insuficiente dos peitos e o sentir-se 
doente (DENNIS,2002;ERTEM, 2001;VINHA, 1994) . 

A maior parte das mães tem que aprender a técnica de 
amamentação, saber posicionar correctamente o bebé para que ele 
possa viabilizar efectivamente a boa pega. Sem tal 
posicionamento, o bebé fará manobras diferentes das que 
necessitaria, o que por sua vez dificulta a obtenção de leite, 
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pelo que estará permanentemente com fome e não vai querer sair 
do peito. Ao prolongar a postura errada, causará processos 
traumáticos dolorosos na mama levando assim a mãe à rápida 
tomada de decisão em abandonar o aleitamento materno (CARVALHO, 

2002) . 

6.5- CONDIÇÕES DE SAÚDE DO RECÉM-NASCIDO. 

É do conhecimento geral que o leite humano não apresenta 
uniformidade na sua composição e constituição. Ele varia de 
acordo com a idade da criança, periodo do dia, estado de 
nutrição da mãe, dieta materna (o teor gorduroso total do leite 
não é afectado pela dieta materna mas a composição é) bem como 
outros factores ainda não totalmente compreendidos. É esta 
característica que confere ao leite materno a designação feita 
por muitos autores de alimento vivo (BRAZELTON, 1990;MOTA, 1983) . 

Não sendo vertentes claramente patológicas da criança mas o 
sono e descanso do neonato, a ingestão de soro glicosado e 
leites administrados por tetinas, a solicitação frequente do 
peito e as taxas de crescimento do RN são factores que 
interferem com a amamentação (DENNIS,2002) 

Nos recém-nascidos pré-termo, devido à sua imaturidade global, 
e considerando apenas o aspecto alimentar, é importante o uso do 
leite materno como alimento privilegiado, por este conter na sua 
composição os nutrientes essenciais e adequados ao perfeito 
desenvolvimento destas crianças, para além de serem de fácil 
digestão (HEINING,2001;MOTA, 1983) . Prematuros, quando aleitados através 
de sondas nasogástricas ou orogástricas deverão ser igualmente 
estimuladas ao nivel oromotor de forma a compensar a ausência do 
contacto com o seio materno e para que mais tarde tenham menos 
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dificuldades em estabelecer satisfatoriamente a pega (CARVALHO, 

2002) . 

São poucas as indicações médicas que levem à prescrição de 
fórmulas lácteas para a alimentação do RN, contudo, patologias 
neonatais, nomeadamente metabólicas que precisam de terapia para 
hipoglicémias e hipocalcémias (entre outras), problemas 
congénitos do metabolismo (ex. galactosemia e fenilcetonúria), 
deformações plásticas severas (por exemplo lábios leporinos e 
fendas do palato extensas), prematuros de muito baixo peso (< 
1000 gramas ou de 32 semanas de gestação) e RN em fototerapia 
(sempre que a amamentação intensiva não consiga fazer uma 
hidratação eficaz), estão entre as razões que podem conduzir à 
substituição do padrão alimentar materno pela utilização de 
fórmulas alternativas (CARVALHO,2002) . 

6.6- PRÁTICA DOS SERVIÇOS DE SAÚDE OBSTÉTRICOS. 

Segundo AJZEN & FISHBEIN, o periodo de tempo que medeia entre 
a tomada de decisão e o desempenho do comportamento é um periodo 
susceptível de alterações (AJZEN & FISHBEIN, 1973,1980) . 

Acontecimentos importantes como o trabalho de parto, o parto e 
o puerpério, têm diferentes significados e influências. Factores 
extrínsecos à diade mãe/filho que potenciam a ansiedade e 
geradores de niveis de stress elevados podem ter repercussões 
negativas ao nivel emocional e comportamental, influenciando o 
historial da diade e sobretudo trazendo implicações no 
estabelecimento e continuidade da amamentação (BARROIS & THIRION, 1988; 
CHATEAU, 1977; PEREZ-ESCAMILLA et ai, 1994) . Associação de práticas instaladas 
nas instituições não amigas do aleitamento materno, como sejam 
as ofertas de malas promocionais (DONNELLY & COL., 2002) a 
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administração de formulas lácteas para neonatos sem haver uma 
r e a l p r e s c r i ç ã o m é d i c a (HILL e col. 1997, MARTIN-CALAMA et ai. 1997, citados por DENNIS 

(2002) , assim como a utilização de extractores de leites e chupetas 
tem igualmente uma interferência directa com a diminuição do 
tempo de amamentação (CARVALHO, 2002; CARVALHO, 2003) . 

A informação, a par do apoio e ajuda disponíveis ao nivel do 
puerpério, são recursos que necessitam ser aceites e geridos 
para que a tomada de decisão da mãe em aumentar o tempo de 
amamentação seja um sucesso ( GONÇALVES-SILVA & ALMEIDA, 1995; GRAY, 1985) . 

Num estudo realizado em Xangai, verificou-se que, apesar da 
atitude materna face à amamentação na China ser mais positiva, 
as práticas hospitalares restritivas contribuíam para o declínio 
do aleitamento materno (MEECHAM, 1990) . 

Através da literatura existente encontramos referido que ao 
nivel hospitalar, os factores negativos mais apontados para o 
insucesso da amamentação são as rotinas rigidas, a falta de 
pessoal, a pouca disponibilidade e a ausência de unidades 
vocacionadas exclusivamente para o aleitamento. Na realidade, 
uma grande parte dos bebés, com alta clinica, já tem iniciado o 
processo de desmame, situação consolidada pouco tempo depois da 
a l t a (WINTERBURN, 2000; VOGEL, 1999) . 

Com o objectivo de se uniformizarem os procedimentos 
facilitadores do sucesso da amamentação, a OMS/UNICEF, em 1990, 
após uma reunião onde estiveram presentes a maioria dos paises 
do globo terrestre, fizeram sair uma declaração de promoção, 
protecção e apoio ao aleitamento materno (DECLARAÇÃO DE INNOCENTI, 1990), 
e da qual Portugal é signatário, onde estão contempladas as 10 
medidas a serem implementadas nos serviços de saúde que prestam 
cuidados obstétricos e que constituem a base do projecto mundial 
Iniciativa Hospitais Amigos da Criança (SAADEH, 1996) . 
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Nos "Hospitais Amigos das Crianças", a amamentação é 
prioridade (passo 4 e 8) . Não existe qualquer situação (excepto 
casos especiais ligados quer às mães, quer aos bebés) que 
justifique a existência de biberões (passo 6), ou chupetas 
(passo 9) . A amamentação é estimulada pelos profissionais de 
saúde que se dedicam e lutam contra poderes instituídos (passo 
10) . 

Diversos autores que defendem a importância da informação 
veiculada, através das consultas de vigilância pré-natal, ou no 
puerpério, argumentam que, pelo facto de ser a amamentação uma 
prática frequentemente geradora de ansiedade e insegurança, leva 
por seu lado à ocorrência, com frequência, na diminuição dos 
niveis de auto-confiança e auto-estima. Dai, revestir-se de 
especial importância o auto-conhecimento sobre todo o processo 
que envolve a amamentação, na medida que actua como reforço 
positivo no suporte emocional (MEECHAM, 1990;TRONICK&COHN, 1989) . 

Durante a vigilância pré-natal, o enfermeiro tem relevância na 
formação das atitudes constituintes de tomada de decisão 
materna. O tratamento da informação a veicular pelo enfermeiro 
constitui a base para a tomada de decisão individual da mãe. 
Neste processo, é importante ter em conta as capacidades 
cognitivas dos seres humanos no processamento da informação a 
reter. Se, por um lado, alguns investigadores têm referido que a 
capacidade humana é ilimitada, há, por outro, quem se oponha e 
manifeste a respectiva limitação ( LORD &MAHER, 1990 citados por FACHADA 1994) . 

É de salientar, que a informação veiculada pelos enfermeiros 
está também ela sujeita à respectiva postura face à amamentação 
e resulta das diferentes experiências vivenciadas. Os 
profissionais familiarizados com a temática do aleitamento 
materno, tendem a desenvolver e planear melhor as acções, em 
função dos seus conhecimentos, e adequá-los à população alvo 
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(LERNER, 1979) . 

Tem-se verificado que a última década tem sido essencialmente 
caracterizada por alterações na prática hospitalar (WRIGHT & WELLS, 
1996) e por uma tentativa de aproximação dos enfermeiros às 
necessidades dos cidadãos, originando assim uma maior eficácia 
nas respostas e, consequentemente, uma transmissão positiva no 
sentido de desenvolver melhores cuidados. Todavia, face ao 
aleitamento materno, tal desempenho está longe de ser atingido, 
verificando-se frequentemente cuidados inadequados à mama, um 
regime rigido de aleitamento, o fornecimento de suplementos 
lácteos ao recém-nascido, conhecimentos desactualizados, 
utilização de recursos desaconselhados relativamente à 
amamentação e por referem o filho afastado da mãe por longos 

p e r í o d o s (VOGEL, 1999;ZIEGEL,1985) . 

Então, para que haja sucesso no aleitamento materno, é 
fundamental que se comece por a mãe ficar com seu filho logo 
após o parto e que o amamente o mais precocemente possível 
(BLOMQUIST, 1994) . 0 alojamento conjunto é um factor imprescindível 
para a promoção do aleitamento materno e facilitador na adopção 
das práticas estabelecidas nos 10 passos (TOMA & MONTEIRO, 2001), 
assim como proporciona uma maior e mais fácil interacção entre 
mãe e b e b é ( BUXTON et ai, 1991, citados por DENNIS, 2002) . 

BUXTON et al. (1991) assim como para PEREZ-ESCAMILLA (1999) 
ambos citados por DENNIS (2002) estabeleceram uma relação 
positiva entre o momento do inicio da amamentação, isto é, se 
ocorre imediatamente após o parto, e o aumento do tempo de 
duração do aleitamento materno. O que é amplamente contrariado 
ainda hoje, como prática de algumas maternidades, em especial 
após a cesariana, pelo facto de se retirar o bebé para um 
berçário, longe da mãe, e completamente dependente dos cuidados 
prestados pelas enfermeiras. 
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Bebés que recebem leite adaptado para lactente na maternidade 
após o nascimento ou que fazem aleitamento misto (peito mais 
biberão), cessam a amamentação com muito mais facilidade até aos 
três meses do que comparados com aqueles que são amamentados 
exclusivamente (HILL & col, 1997, MARÏIN-CALAMA et ai, 1997, BUXTON et ai., 1991, citados por 
DENNIS, 2002; HODDINOTT, 2000) . McCARTER-SPAULDING & KEARNEY (2001) 
acrescentam que o uso de biberão é acompanhado pelo decréscimo 
da frequência do acto de mamar, logo, verifica-se a diminuição 
da estimulação neuro-sensorial e por consequência a redução dos 
niveis de prolactiria o que por sua vez leva há diminuição da 
produção láctea. Tal facto, contribui para a percepção da mãe da 
crescente diminuição de leite, e, consequentemente, acaba por 
manifestar, invariavelmente, a respectiva insuficiência para as 
necessidades da criança. 

6.7- APOIO E SUPORTE NO PÓS-PARTO. 

Após a alta da maternidade é importante que a jovem mãe seja 
apoiada, quer do ponto de vista de execução das rotinas 
domésticas, quer emocionalmente, motivando-a e incentivando-a 
para a prestação da globalidade dos cuidados ao seu filho, no 
sentido de se melhorar a vinculação mãe-filho (JONES, 1998; MAHER, 1992; 

LUCAS et ai, 1988) . 

A presença de técnicos e o apoio destes junto das mães 
influencia positivamente o aleitamento materno. Esta opinião é 
sustentada através de um estudo realizado na África do Sul, onde 
as mães que desfrutaram do apoio emocional, institucional ou 
não, amamentaram mais e em maior número, assim como apresentavam 
maior flexibilidade quanto ao horário da mamada do que as do 
grupo de controlo, estas tinham desistido de amamentar, 
especialmente por hipogalactia. Podemos então inferir, que as 
mães com suporte e apoio especializado vivenciaram menos 
sentimentos de ansiedade e stress, experienciando sentimentos de 
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competência em amamentar (MAHER.1992) . 

Igualmente, num estudo realizado por HODDINOTT (2000) 
verificou-se que as mães que puderam usufruir do apoio e suporte 
domiciliar por parte de técnicos de saúde relativamente ao novo 
bebé, tiveram um sucesso com a respectiva amamentação superior 
aos três meses. De onde também se conclui que o suporte 
emocional através de técnicos experientes e com formação em 
aleitamento materno foi importante no aumento dos niveis 
pessoais de confiança com implicação importante na promoção do 
aleitamento materno. 

Na impossibilidade dos organismos formalmente dependente das 
estruturas públicas darem em tempo real o apoio que as mães 
precisam, foram emergindo da sociedade civil grupos de ajuda, 
designados por ONG(s) (organizações não governamentais), algumas 
organizadas em forma de associações, suportadas por quadros 
técnicos competentes com formação especifica em aleitamento 
materno e que tem por missão desenvolver um apoio interventivo 
junto de comunidades necessitadas, de grupos de mães e apoio 
domiciliar (por ex. IBFAN, Liga La Leche Internacional, Grupo 
Origem no Brasil). 

Ainda neste âmbito, em alternativa às estruturas clássicas, 
também emergiram igualmente da sociedade civil, apoiadas 
estruturalmente em organismos públicos ou de apoio social, as 
linhas telefónicas de ajuda à amamentação com resultados 
positivos na promoção e suporte da amamentação (DENNIS, 2002) . Em 
Portugal existe há cerca de 6 anos a linha S.O.S. amamentação, 
que conta com cerca de 20 técnicos com formação especifica em 
aleitamento materno e efectuam o atendimento personalizado 
durante as 24 horas do dia. 
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6.8- INDUÇÃO AO DESMAME. 

A indução ao desmame, quer directa ou indirectamente, é uma 
realidade concreta da nossa sociedade (COOPER, 1993) . Esta atitude 
começa imediatamente após o nascimento do bebé com a oferta das 
malas promocionais. 0 respectivo conteúdo pode até nem 
contemplar amostras de leites para recém-nascido, mas a 
informação presente sobre diferentes biberões, tetinas e 
chupetas, desencadeia na mãe dúvidas e tomadas de decisão, 
resultantes da facilidade transmitida por essas leituras (REA,2000; 

CÓDIGO DE ÉTICA, 1981 ) . 

As indicações difundidas através de panfletos promocionais dos 
recursos milagrosos como o caso de extractores de leite, 
chupetas, pomadas e unguentos, são desadequados à amamentação 
acabando por diminuir substancialmente o tempo desta prática (REA, 
2000; RODRIGUEZ, 2000) . 

Os extractores de leite, as tetinas e chupetas são acessórios 
que em todo ou em parte induzem o desmame. Em relação aos 
extractores de leite, muitas mulheres tem a noção de que é 
indispensável o uso deste para poder ter sucesso no aleitamento 
(RODRIGUEZ,2000) . Contudo, tal ideia não é correcta, na medida que o 
sistema utilizado por eles para a remoção de leite é a sucção, 
resultante da criação de uma pressão negativa, manualmente ou 
electricamente, o que na sua totalidade difere da espressão 
mamilar feita pelo bebé (CARVALHO,2002;PALMER, 1998) . Quanto ao segundo, 
o uso das tetinas e chupetas, e só analisando a sua implicação 
na amamentação, leva ao fenómeno designado por "confusão de 
bicos" (RIORDAN (1991) citado por VICTORA (1997)) , isto é, uma forma errónea que 
o bebé tem de posicionar a lingua na aureola, desencadeando a 
pega incorrecta, que para além de conduzir ao traumatismo 
mamilar, também faz com que a criança não consiga extrair 
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adequadamente a quantidade de leite que precisa, levando-a por 
isso, a um desconforto por fome e choro permanente (CARVALHO,2003) . 

Perante o exposto, a associação destes três factores, que 
normalmente se encontram relacionados uns com os outros, 
nomeadamente o uso de extractores de leite, chupetas e tetinas, 
levam frequentemente à situação de mamilos traumatizados. 0 
desmame torna-se quase como que inevitável e consequentemente há 
a necessidade de introduzir os leites artificiais como 
substitutos do leite materno (CARVALHO, 2002; CARVALHO,2003;VICTORA, 1997) . 

O uso de chupetas por si só também está associado a uma 
duração menor de aleitamento materno. No Brasil, pesquisadores 
estudaram comportamentos e atitudes de 450 pares mãe-bebé para 
analisar possíveis causas dessa associação. Oitenta e cinco por 
cento dos bebés, com um mês de idade utilizaram chupetas. 
Aqueles que a utilizaram de forma intensa nesta idade, tiveram 
probabilidade 4 vezes maior de serem desmamados antes dos 6 
meses em comparação com aqueles que não as usaram. As mães foram 
entrevistadas sobre suas crenças quanto ao uso de chupetas. Em 
geral elas consideram-nas como parte integrante do comportamento 
normal e insistem para que seus bebés as utilizem. Algumas mães 
utilizam-nas para desmamar os bebés ou para prolongar o tempo 
entre mamadas. As mães dos que utilizaram chupetas de forma 
intensa, tinham um estilo de amamentação muito rigido, que 
incluia menor número de mamadas, não dar de mamar à demanda e 
menor interacção com o bebé durante a alimentação. Elas sentiam-
se envergonhadas em amamentar, incomodadas com o choro e estavam 
mais preocupadas, assim como angustiadas, com o crescimento e 
desenvolvimento da criança. Os autores crêem que as chupetas 
parecem contribuir para o desmame precoce entre as mães que não 
se sentem confortáveis ao amamentar, mas não parece afectar a 
duração do aleitamento materno entre as mães que têm confiança 
(VICTORA, 1997) . 
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Actualmente, a maioria das famílias são de estrutura tipo 
nuclear e com pouca informação sobre maternidade, em particular 
com relação à prática da amamentação, devido à ausência da 
escola tradicional da familia (BRANGERecol., 1998) . Estas mães, também 
se encontram inseridas num contexto comercial bastante agressivo 
e competitivo, pelo que se tornam mais vulneráveis às 
respectivas pressões, sendo, por isso, conduzidas facilmente 
para o consumo de produtos inimigos do aleitamento materno 
(TALAYERO, 1999) . Tal comportamento aparece referenciado em 
investigações recentes que relacionam o facto das mães que 
administraram fórmulas lácteas para RN durante o primeiro mês de 
vida amamentaram durante menos tempo a criança, havendo um 
encurtamento significativo da duração da amamentação (GREINER, 1999) . 

A sociedade dos nossos dias, com altos niveis de stress, tem 
um ritmo alucinante, deixando pouco tempo para a familia viver a 
maternidade, numa atmosfera de calma e serenidade. 0 pai, pivot 
fulcral da dinâmica familiar, é também ele uma vitima de toda 
esta pressão, tornando-se por isso, também, indutor do desmame 
(SHEPHERD, 2000; COOPER, 1993; TALAYERO, 1999) . 

6.9- FACTORES EDUCACIONAIS MATERNOS. 

Para a tomada de decisão da mãe do tempo de amamentação 
existem outros factores que segundo alguns autores poderão 
também ser determinantes. A gravidez planeada ou desejada, a 
frequência de classes pré-natais ou de sessões de educação para 
lactação, a mãe ter sido amamentada, o ter observado durante a 
sua infância e adolescência outras mães a amamentar no seu grupo 
social ou familiar, a vivência de sentimentos de preocupação 
durante a gestação e a expectativa materna face ao próprio RN e 
ao RN em geral estão entre os que maior pressão exercem (ALFASI, 1985; 
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BRANER e col., 1998; DESHPAND, 2000; JONES, 1998 ) . 

6.9.1- Frequência de Classes Pré-Natais de Preparação e Educação 
para a Amamentação. 

Existe alguma discordância por parte de quem estudou a relação 
que associa a decisão da mãe amamentar e a frequência de classes 
pré-natais, ou de preparação para o parto. Alguns autores 
referem haver uma influência positiva (ENTWISLE et ai, 1982; GROSSMAN et ai, 1990; 
GUIGUE et ai, 1989; LYON et ai, 1981 ) , outros, sem a confirmarem, não negam esta 
i n f l u ê n c i a (BIRENBAUMetal, 1989) . 

FERNANDES e col. citados por GARCÍA & SCHAEFER (1991), 
observaram que a informação veiculada no periodo pré-natal não 
influencia de modo significativo a tomada de decisão da mãe 
amamentar. Este dado suscita diferentes interpretações: ou as 
grávidas já tinham tomado a decisão antes de engravidar, no 
inicio da gravidez, ou a informação transmitida não conseguiu 
atingir o objectivo, reportando-nos à problemática da 
oportunidade/disponibilidade da mulher grávida, do conteúdo da 
informação, da forma de transmissão e da população alvo. 

Num estudo realizado por KAPLOWITZ, pode-se verificar que a 
informação adequada e ilustrada sobre o processo de amamentar, 
leva ao reforço ou incremento dos conhecimentos maternos sobre o 
tema, mas não influencia significativamente a decisão sobre o 
tipo de alimentação a dar ao RN, nem aumenta a duração do 
aleitamento materno (ROYAL COLLEGE OF MIDWIVES, 1994) 

As campanhas de promoção do aleitamento materno nos meios de 
comunicação social, e nas instituições de saúde, também têm 
surtido pouco efeito na decisão do tipo de alimentação a dar ao 
RN ( RODRIGUEZ MORENO & ROBLEDO DE DIOS, 1993; ROYAL COLLEGE OF MIDWIVES, 1994 ) . 
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Um outro estudo demonstrou que a informação, veiculada nos 
dois últimos meses de gravidez, tinha influenciado positivamente 
a duração do aleitamento materno. A percepção das alterações 
fisiológicas ocorridas na mãe durante a amamentação, também 
influenciava a percepção relativamente às necessidades do seu 
filho, não demonstrando, porém, poder influenciar a tomada de 
decisão relativamente à duração do aleitamento materno (DESHPANDE& 
GAZMARARIAN, 2000) . 

MORENO & DIOS referem ser a consulta pré-natal o meio 
privilegiado para promover o aleitamento materno, uma vez que o 
número de mulheres que actualmente faz vigilância pré-natal é 
muito elevado (RODRIGUEZ MORENO &ROBLEDO DE DIOS, 1993) . Referem ainda que 
todas as mulheres têm uma imagem "ideal" sobre o seu filho e 
sobre o tipo de alimentação que desejam dar-lhe (RODRIGUEZ MORENO & 
ROBLEDO DE DIOS, 1993 ) . 

Igualmente, num estudo realizado no Brasil, GIUGLIANI e 
colaboradores (1992) verificaram que as classes de preparação 
para o parto poderiam considerar-se excelentes oportunidades 
para motivar as futuras mães a amamentar. Referiram ainda, a 
importância da presença paterna nestas sessões. 

Ainda relativamente às aulas de preparação para o parto, que 
incluem sessões de educação para a lactação, ficou demonstrada a 
sua influência na decisão de amamentar, especialmente em mães 
i n d e c i s a s (BIRENBAUM et ai, 1989; ENTWISLE et ai, 1982; GROSSMAN et ai, 1990; LYON et ai, 1981) . 

Contudo, considera-se que o resultado que advém dessas sessões é 
independente do momento de quando são ministradas e do conteúdo 
temático nelas abordado. 
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6.10- PERCEPÇÕES MATERNAS DOS FACTORES PARA O DESMAME. 

A tomada de decisão segundo SAUNDERS & JONES, citados por 
NEVES (1996) é resultante de uma escolha voluntária e 
intencional onde é privilegiado e valorizado o tratamento de 
determinada informação em detrimento de outra. A informação 
mesmo que superficial mas que vá no sentido de confirmar as 
expectativas positivas da mãe face ao seu filho e/ou face ao 
aleitamento materno, é considerada mais útil, do que aquela cuja 
relevância seja menos óbvia ou incongruente. 

A decisão de ter um filho resulta de inúmeras motivações 
conscientes e inconscientes. Segundo CRUZ (1990), tem de existir 
um período de tempo compreendido entre o projecto de engravidar 
e a vivência da gravidez, na medida que o mesmo leva ao 
amadurecimento da construção pessoal e melhora a disponibilidade 
psiquica para incorporar o novo ser. Tal revelou ser de extrema 
relevância para a adaptação ao papel de mãe, especialmente nas 
nuliparas. Só assim é que se consegue melhorar a interacção nas 
primeiras relações mãe/filho e as suas expectativas face ao 
comportamento da criança (TEIXEIRA & LEAL, 1995; TRONICK&COHN, 1989) . 

As percepções dos pais acerca do respectivo filho, influenciam 
directamente o seu comportamento, e, indirectamente, o dos 
filhos (BARNARD&EYRES, 1979) . A maioria dos pais tende, naturalmente, 
a projectar no seu filho as características que consideram 
ideais. Estas emergem dos seus conflitos subconscientes (BRAZELTON 
& CRAMER 1989) e acabam por influenciar emocionalmente a componente 
relacional entre ambos (CRUZ, 1990). 

Segundo ALFASI et ai. (1985) a percepção materna em relação ao 
seu filho é essencialmente fundamentada na projecção materna das 
respectivas ansiedades e desejos e não se cinge apenas ao seu 
comportamento e aspecto fisico (FERREIRA, 1990; LEVY, 1996) . 
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Simultaneamente, também ela acaba por sofrer forte influência 
dos respectivos niveis de auto-estima, valores sociais e 
vivências maternas (WILES, 1984) . 
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II PARTE 

METODOLOGIA 

Para a realização deste estudo, pretendemos seguir uma 
orientação mista que interliga o estudo qualitativo com o 
quantitativo, tendo em conta o quadro de referência do 
investigador e o tipo de fenómeno em estudo, ou seja identificar 
os factores determinantes que conduzem a mãe à tomada de decisão 
do tempo de amamentação. 

130 



1- TIPO E MÉTODO DE ESTUDO. 

0 presente estudo, desenhado para valorizar e aprofundar o 
conhecimento sobre a temática da tomada de decisão do tempo de 
amamentação e analisar a relação entre as diferentes variáveis, 
é transversal, descritivo e analítico. 

0 método adoptado para a realização do trabalho é o misto, 
isto é, recorrendo à conjugação do método qualitativo e 
quantitativo. 0 aparecimento de novas metodologias de pesquisa 
como seja a investigação qualitativa mais adaptada ao estudo dos 
fenómenos sócio-culturais, trouxe mais valias às ciências 
humanas, complementando as análises meramente quantitativas pelo 
facto de que são inconclusivos os resultados baseados unicamente 
na frieza dos números. STRUBERT (1999) refere que "a profissão de 
enfermagem aliada ao conhecimento empírico e à subsequente 
execução deste modo de pesquisa, segue o paradigma positivista, 
o qual acredita nos dados objectivos, a medição, assim como para 
a generalização são essenciais para a produção e a disseminação 
de conhecimentos. 0 conhecimento estético é arte em enfermagem. 
A compreensão e a interpretação da experiência e o 
desenvolvimento criativo (...) baseiam-se numa apreciação da 
expressão subjectiva". Se tradicionalmente a investigação 
quantitativa tem sido justificada pelo sucesso da medição e 
análise, já a análise qualitativa é justificada para estudar 
fenómenos humanos, aliando-se às ciências sociais, "(o método 
qualitativo) surgiu devido à incapacidade de descrever 
plenamente os aspectos dos valores, cultura e relações humanas 
baseado nos métodos de investigação quantitativa" (STREUBERT, 1999) . 
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2- PROCEDIMENTOS. 

0 pedido para a realização do estudo foi apresentado e 
aprovado pela Direcção de Enfermagem dos Hospitais da 
Universidade de Coimbra em concordância com a Direcção Clinica 
da Maternidade Dr. Daniel de Matos e contou fundamentalmente com 
o conhecimento por parte das puerperas da essência do trabalho 
assim como da respectiva autorização para posterior envio do 
questionário (anexo 1). 

Foram compreendidas três fases distintas, uma primeira a da 
concepção que compreendeu a elaboração do instrumento 
propriamente dito, uma segunda, a execução que englobou o pré
teste do instrumento, aplicado a uma amostra de 10 mães com 
filhos de 1 ano de idade e que se deslocaram à consulta 
pediátrica do Centro de Saúde Norton de Matos e ainda o envio e 
recepção do questionário por correio à população em estudo, 
englobando a totalidade das mães referenciadas, 57, e das quais 
apenas 33 responderam correctamente, finalmente, a terceira e 
última fase compreendeu a análise e tratamento estatístico dos 
dados. 

A escolha da instituição para desenvolvermos o estudo teve a 
ver fundamentalmente com a sua acessibilidade e pelo facto de 
que sendo uma instituição central para cuidados obstétricos, 
garantiria uma amostra que preenchesse os requisitos. 
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3- VARIÁVEIS 

Variável é qualquer conceito, dimensão ou atributo susceptível 
de assumir diferentes categorias manifestas em qualidades ou 
valores (FORTIN, 1996) . De acordo com o enquadramento teórico e os 
objectivos do estudo, definimos as variáveis que seguidamente 
descriminamos. 

3.1- VARIÁVEL DEPENDENTE. 

A variável dependente deste estudo é : 

A tomada de decisão do tempo de amamentação. 

3.2- VARIÁVEIS INDEPENDENTES. 

Variáveis independentes, são consideradas as condições ou 
prováveis causas que o investigador identifica, como 
susceptíveis de determinar os efeitos ou os resultados, cujos 
valores não dependem do momento e do investigador (FORTIN, 1996) . 

Foram consideradas neste estudo quatro tipos de variáveis 
independentes : 

Sócio-demográficas 

• Idade 

• Profissão/ocupação da mãe 

• Residência 
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• Escolaridade 

• Coabitação 

• Hábitos de vida 

• Paridade 

Comportamentais 

• Gravidez planeada ou desejada 

• Vigilância da gravidez 

• Amamentação do filho 

• Administração de suplementos lácteos 

• Introdução de suplementos lácteos 

• Problemas mamários 

• Resolução dos problemas mamários 

• Utilização de acessórios relacionados com a amamentação 

• Resposta dos agentes de saúde na resolução dos problemas 
relacionados com a amamentação 

Educacionals 

• Informação veiculada nas consultas de vigilância pré e pós-
natal 
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• Qual o agente que veiculava a informação 

• Quantidade de sessões educacionais efectuadas no pré e pós-
natal 

• Existência de espaços de esclarecimento 

Percepção materna dos factores para o desmame 

Conjunto de preposições colocadas à mãe, com base na revisão 
bibliográfica efectuada e que nos transmitem os sentires da mãe 
responsáveis pelo abandono da amamentação deste seu filho. 

135 



4- HIPÓTESES. 

Uma hipótese é um enunciado formal das relações previstas 
entre duas ou mais variáveis. A hipótese combina o problema e o 
objectivo numa explicação ou predição clara dos resultados 
esperados de um estudo. A hipótese é um enunciado formal de 
relações previstas entre duas ou mais variáveis (FORTIN, 1996; STREUBERT, 

1999) . 

4.1- HIPÓTESES FORMULADAS NO PLANEAMENTO DO ESTUDO. 

A verificação de hipóteses, é um pressuposto inerente ao 
conhecimento cientifico. Sendo estas consideradas como 
proposições que prevêem relações entre dois fenómenos ou 
conceitos. Desta forma, procuraremos testar as proposições 
seguintes, definidas como hipóteses para a amostra, decorrentes 
da experiência profissional e da pesquisa bibliográfica: 

Hipótese 1 
0 regresso à actividade laboral influencia a tomada de decisão 
do tempo de amamentação; 

Hipótese 2 
A duração da licença de amamentação influencia a tomada de 
decisão do tempo de amamentação; 
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Hipótese 3 
O hábito tabágico influencia a tomada de decisão do tempo de 
amamentação; 

Hipótese 4 
A paridade influencia a tomada de decisão do tempo de 
amamentação; 

Hipótese 5 
0 momento em que decide amamentar influencia a tomada de decisão 
do tempo de amamentação; 

Hipótese 6 
0 tempo de demora entre o nascimento e a colocação do bebé para 
a primeira mamada influencia a tomada de decisão do tempo de 
amamentação; 

Hipótese 7 
A introdução dos suplementos lácteos durante o internamento na 
maternidade influencia a tomada de decisão do tempo de 
amamentação; 

Hipótese 8 
A existência de problemas mamários decorrentes da amamentação 
influencia a tomada de decisão do tempo de amamentação; 

Hipótese 9 
A utilização da chupeta influencia a tomada de decisão do tempo 
de amamentação; 

Hipótese 10 
A informação especifica sobre aleitamento materno ministrada 
durante a vigilância da gravidez influencia a tomada de decisão 
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do tempo de amamentação; 

Hipótese 11 

A informação específica sobre aleitamento materno ministrada 
após o nascimento da criança influencia a tomada de decisão do 
tempo de amamentação; 

Hipótese 12 

0 ter tido experiência anterior em amamentação influencia a 
tomada de decisão do tempo de amamentação. 
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5- AMOSTRA. 

0 estudo iniciou-se um ano após o nascimento do RN e incidiu 
sobre uma amostra por conveniência de 57 puerperas internadas na 
unidade de Puerperio II da Maternidade Dr. Daniel de Matos, de 3 
a 30 de Janeiro de 2002, mas das quais só 33 responderam 
correctamente e em tempo útil ao questionário. 

A selecção ocorreu durante a admissão na unidade de Puerperas 
II, após consulta do processo clinico da parturiente e 
verificação de concordância com os critérios de inclusão. As 
mães que preenchiam os requisitos, foram convidadas a integrarem 
o nosso estudo. 

Foi transmitido a todas as puerperas que o protocolo de 
avaliação compreendia um único momento que se centraria no ano 
após o nascimento do respectivo filho. 

O instrumento de colheita de dados compreendeu um questionário 
que foi enviado por correio para a residência da puerpera, 
preenchido pela mesma e posteriormente reenviado igualmente por 
correio para o investigador para posterior tratamento dos dados. 

Para a selecção da amostra foram definidos critérios de 
inclusão das mães, dos RN, do trabalho de parto, do parto e 
puerpério, e que são os seguintes: 

Os critérios de inclusão das mães são: 

• Idade entre 18 e 40 anos; 

• Puerperas de nacionalidade portuguesa; 
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• Gravidez vigiada sem complicações; 

• Gestação entre 37 e 42 semanas. 

Os critérios de inclusão do trabalho de parto e parto são: 

• Duração total do trabalho de parto não superior a 24 
horas; 

• Trabalho de parto induzido ou não com 
oxitócicos/prostaglandinas; 

• Apresentação cefálica; 

• Gestação única; 

• Parto por via vaginal, eutócico ou distócico (forceps ou 
ventosa). 

Os critérios de inclusão do RN são: 

• RN saudável com índice de Apgar ao primeiro minuto igual 
ou superior a 8 e ao quinto minuto de 10; 

• Percentil de peso entre 10 e 90 (curvas de Lubchenco). 

Os critérios de inclusão do puerpério são: 

• Permanência do RN com a mãe após o parto; 
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Alojamento conjunto durante o internamento. 
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6- INSTRUMENTO DE COLHEITA DE DADOS. 

0 instrumento de colheita de dados por nós seleccionado foi o 
questionário. Tratando-se na sua concepção como um conjunto de 
enunciados ou de questões que permitem avaliar as atitudes, as 
opiniões e o resultado dos sujeitos ou colher qualquer outra 
informação junto da população em estudo (FORTIN, 2000) , levou a 
considera-lo como o instrumento mais adequado para o estudo em 
questão. 

É constituído por 5 partes compreendendo as características 
sócio-demográficas; o comportamento face a esta gravidez; a 
opinião da mãe sobre a informação especifica sobre aleitamento 
materno obtida durante a gravidez e no pós-parto; a percepção 
materna dos factores de desmame; e as crenças relativas à 
amamentação. Contém um total de 85 questões, das quais 59 são 
fechadas, 14 são mistas e 12 são abertas (anexo 2). 

Na primeira parte, o questionário é composto por 12 questões, 
das quais 2 são abertas (1 e 2), 4 são fechadas (3, 4, 6 e 12) e 
6 são mistas (5 e da 7 à 11) . As respostas dão a informação 
necessária para caracterizar a amostra e fazer a sua 
distribuição. 

A segunda parte, possui 29 questões, das quais 11 são fechadas 
(13; 14; 17; 26; 28; 31 à 33; 35; 38 e 39) , 5 são abertas (15; 
22; 29; 37 e 41) e 13 são mistas (16; 18 à 21; 23 à 25; 27; 30; 
34; 36 e 40), pretendemos, assim, conhecer o comportamento face 
a esta gravidez, assim como decorreu a amamentação, o tempo de 
duração da mesma e hábitos implementados. 

A terceira parte, composta por 2 questões mistas (46 e 47), 
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pretendemos conhecer, ao nivel educacional, da existência ou não 
de informações especificas sobre amamentação antes e depois do 
parto. 

Na quarta parte, através de 36 questões fechadas e dicotómicas 
(sim e não), pretendemos saber quais foram, na perspectiva 
materna, os factores que conduziram ao abandono da amamentação 

Na quinta parte e última, através de uma única pergunta mista, 
são-nos transmitidas crenças relacionadas com a amamentação e 
eventuais relações com a tomada de decisão entre o abandono ou 
manutenção do aleitamento materno. 

6.1- PRÉ-TESTE. 

A necessidade de testar o questionário, justifica-se por, nele 
se incluírem questões nunca antes formuladas assim como para o 
investigador ter uma correcta adequação das mesmas, evitando a 
ocorrência de interpretações dúbias das perguntas e se, de 
facto, está adequado à investigação em curso. 

0 pré-teste foi realizado, através da aplicação do 
questionário, no periodo de 1 a 8 Dezembro de 2002, a dez mães, 
que se deslocaram a consultas pediátricas no Centro de Saúde de 
Norton de Matos. 
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7- TRATAMENTO ESTATÍSTICO. 

A descrição e a análise quantitativa dos dados foram 
processadas informaticamente através dos programas SPSS 10.0 
para Windows e Exel Office XP. 

Inicialmente foram abordadas as variáveis independentes de: 

• Caracterização da população em estudo; 

• Caracterização comportamental; 

• Caracterização educacional; 

• Percepção materna dos factores para o desmame. 

Este procedimento foi fundamental para a opção dos testes a 
utilizar na análise das hipóteses. Foram utilizados testes não 
paramétricos na medida que eles verificam a existência de uma 
relação entre duas variáveis nominais (FORTIN, 2000) . Assim, 
aplicamos o teste de Mann-Whitney e o de Kruskal-Walis. 

A análise qualitativa foi sustentada pela análise de conteúdo 
das respostas às questões abertas. 
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8- APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE RESULTADOS. 

Os resultados emergiram do conjunto de características sócio-
demográficas da família, dos comportamentos face à gestação e à 
amamentação propriamente dito, do nivel informativo e dos 
determinantes de tomada de decisão do tempo de amamentação. 

8.1- CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA. 

Considerámos, como caracterização da amostra, os parâmetros 
que constituem a idade, a profissão/ocupação, a residência, a 
escolaridade, a coabitação, se exerce alguma actividade laboral, 
a relação de emprego estabelecida e a paridade. Houve 
necessidade para o estudo em questão de abordarmos ainda as 
questões relacionadas com o gozo de licenças, maternidade e 
amamentação, hábitos de vida relacionados com a toma de café, 
álcool e consumo de tabaco. 
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Tabela n° 1- Distribuição da amostra segundo a idade da mãe. 

IDADE 
n % 

19 2 6,10 
22 2 6,10 
24 2 6,10 
25 2 6,10 
27 2 6,10 
28 3 9,10 
29 2 6,10 
30 3 9,10 
31 4 12,00 
32 2 6,10 
33 2 6,10 
34 3,00 
35 3,00 
36 3,00 
37 3,00 
38 3,00 
39 3,00 
40 3,00 

Total 33 100,00 

Da análise da tabela n° 1, referente à idade da mãe, 
verificamos que a moda se situa nos 31 anos e que há uma 
distribuição quase uniforme da população em estudo. Importa 
referir que a média de idades é de 29,70 anos com um desvio 
padrão de 5,43. 
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Tabela n° 2- Distribuição da amostra segundo a profissão. 

PROFISSÃO 
n % 

administrativa 3 9,09 
aux. ac. medica 1 3,03 
aux. educativa 2 6,06 
canicultora 3,03 
carteiro 3,03 
comerciante 3,03 
cozinheira 3,03 
desempregada 6,06 
dir. comercial 3,03 
domestica 15,16 
emp. balcão 3,03 
emp. bancaria 3,03 
emp. fabril 12,12 
emp. limpeza 3,03 
estatística 3,03 
estofadora 3,03 
estudante 3,03 
gestora 3,03 
inf. medica 3,03 
investigadora 3,03 
professora 2 6,06 

Total 33 100,00 

A distribuição da população de acordo com a profissão, de 
acordo com os dados contidos na tabela n° 2, verificamos que a 
moda se situa na profissão doméstica com 15,15% da amostra, 
sendo também importantes os 12,12% referente à profissão 
empregada fabril. É de salientar os 6,06% que se encontram na 
situação de desempregada e os 3,03% que se encontra a estudar. O 
que significa que 9,09% da população não aufere rendimentos, ou 
está dependente dos do companheiro/marido ou outro. 
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Tabela n° 3- Distribuição da amostra segundo o local de residência. 

RESIDÊNCIA 
n % 

urbano 10 30,30 
rural 23 69,70 

Total 33 100,00 

Perante os dados apresentados na tabela n° 3, referente ao 
local de res idência , verificamos que 69,70% res ide no meio rura l 
e os r e s t an tes 30,30% no meio urbano. 

Tabela n° 4- Distribuição da amostra segundo a escolaridade. 

ESCOLARIDADE 
n % 

Primária ( 1o ciclo- 1o ao 4o ano) 1 3,03 
Ciclo (2° ciclo- 5o e 6o ano) 10 30,30 
9o ano (3o ciclo- 7° ao 9o ano) 4 12,12 
11° Ano 1 3,03 
12° Ano 11 33,33 
Bacharelato 1 3,03 
Licenciatura 4 12,12 
Mestrado/Doutoramento 1 3,03 

Total 33 100,00 

Com base nos dados apresentados pela tabela n° 4, referente à 
escolaridade, verifica-se que apesar da moda se situar no 
conjunto de mães com o 12° ano de escolaridade, 33,33% da 
amostra, verificamos também que 30,30% das mães possui como 
habilitações académicas apenas o 2o ciclo, que corresponde a 
escolaridade até ao 6o ano. De referir os 15,15% da população 
que possui habilitações superiores. 
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Tabela n° 5- Distribuição da amostra segundo a coabitação. 

COABITAÇÃO 
n % 

mora com 
companheiro 32 96,97 

mora com os pais 1 3,03 
Total 33 100,00 

A c o a b i t a ç ã o , é m a i o r i t a r i a m e n t e com o marido/companheiro, 

96,97% ( t abe l a n° 5 ) . 

Tabela n° 6- Distribuição da amostra segundo a actividade laboral. 

ACTIVIDADE LABORAL 
n % 

sim 23 69,70 
não 10 30,30 

Total 33 100,00 

Através dos dados da tabela n° 6, relativamente à actividade 
laboral, verificamos que 69,70% da população possuem uma 
actividade laboral. 
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Tabela n° 7- Distribuição da amostra segundo a relação de emprego. 

RELAÇÃO DE EMPREGO 
n % 

por conta própria 3 13,04 
por conta de outrem 20 86,96 

Total 23 100,00 

A relação de emprego, e de acordo com os dados contidos tabela 
n° 7, permite-nos concluir que 86,96% da amostra encontram-se a 
exercer a profissão por conta de outrem e apenas 3 mães (13,04%) 
estão a trabalhar por conta própria. 

Tabela n° 8- Distribuição da amostra segundo a licença de parto. 

LICENÇA DE PARTO 
n % 

sim 22 95,65 
não 1 4,35 

Total 23 100,00 

Podemos concluir que da população em estudo, apenas 1 mãe não 
gozou de licença de parto (tabela n° 8). 

150 



Tabela n° 9- Distribuição da amostra segundo a duração da licença de parto. 

DURAÇÃO DA LICENÇA DE PARTO 

meses 
n % 

2 2 8,70 
3 2 8,70 
4 19 82,60 

Total 23 100,00 

Através dos dados da tabela n° 9, referente à duração da 
licença de parto, concluímos que a grande maioria das mães que 
gozou a licença de parto, o fez durante o período legalmente 
estabelecido pelo Decreto-lei n° 230/2000 de 23 de Setembro, que 
compreende o gozo de 120 dias após o nascimento da criança, 
82,60%. 

Tabela n° 10- Distribuição da amostra segundo a licença de amamentação. 

LICENÇA DE AMAMENTAÇÃO 

n % 
sim 14 60,87 
não 9 39,13 

Total 23 100,00 

Relativamente à licença de amamentação (tabela n° 10), 
verificamos que, apesar da maioria das mães ter tido o gozo do 
direito para poder amamentar o seu filho, 60,87% e 39,13% não o 
puderam fazer. Utilizando como referência os dados contidos na 
tabela n° 7, verificamos que 13,04% trabalham por conta própria, 
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o que permite inferir o facto da mulher dependente do seu 
próprio trabalho ter dificuldades reais em despender tempo útil 
para a amamentação, na medida que pode estar subjacente uma 
relação directa com a diminuição dos rendimentos ou mesmo com a 
logística da própria empresa. 

Tabela n° 11- Distribuição da amostra segundo a duração da licença de 
amamentação. 

DURAÇÃO DA LICENÇA DE 
AMAMENTAÇÃO (meses) 

meses ^^~~^-^_ 
n % 

4 1 7,14 
8 2 14,29 
10 1 7,14 
12 10 71,43 

Total 14 100,00 

Na duração da licença de amamentação, conforme a tabela n° 11, 
verificamos que a moda se situa nos 12 meses correspondendo a 
71,43% da amostra, contudo e muito por força dos 14,29% que 
apenas gozou 8 meses de licença, a média situa-se nos 10,71 
meses com um desvio padrão de 2,43. 
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Tabela n° 12- Distribuição da amostra segundo se toma café. 

TOMA CAFE 
n % 

sim 23 69,70 
não 7 21,21 
eventualmente 3 9,09 

Total 33 100,00 

A distribuição da população segundo se toma café (tabela n° 
12), verificamos que a maioria das inquiridas, 69,70%, refere 
ter por hábito pessoal tomar café diariamente. 

Tabela n° 13- Distribuição da amostra segundo a quantidade de cafés diários. 

QUANTIDADE DE CAFÉS DIÁRIOS 

n % 
1 9 39,12 
2 11 L 47,83 
3 1 4,35 
4 1 4,35 
5 1 4,35 

Total 23 100,00 

Através dos dados da tabela n° 13, referente à quantidade de 
cafés diários, verificamos que a moda situa-se nos 2 cafés 
diários, correspondendo a 47,83%, enquanto que a média é de 1,87 
cafés, com um desvio padrão de 1,01. 
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Tabela n° 14- Distribuição da amostra segundo se toma bebidas alcoólicas. 

Sebe regularmente bebidas alcoólicas 
n % 

sim 3 9,09 
não 30 90,91 

Total 33 100,00 

Em relação se toma regularmente bebidas alcoólicas, podemos 
observar através da tabela n° 14 que 90,91% da amostra não o 
faz. 

Tratando-se de uma pergunta mista, verificámos através das 
respostas que os 9,09% da população que consome bebidas 
alcoólicas, referem que é o vinho a bebida consumida e que a 
moda se situa em 2 copos diários. 

Tabela n° 15- Distribuição da amostra segundo os hábitos tabágicos. 

HÁBITOS TABÁGICOS 
n % 

sim 3 9,09 
não 29 87,88 
eventualmente 1 3,03 

Total 33 100,00 

Relativamente aos hábitos tabágicos, verificamos que a maioria 
das inquiridas, 87,88%, não tem por hábito fumar diariamente e 
que das 4 mães que fumam, 1 (3,03%) o faz esporadicamente 
(tabela n° 15). 
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Tabela n° 16- Distribuição da amostra segundo a quantidade de cigarros 
fumados diariamente. 

QUANTIDADE DE CIGARROS 
FUMADOS DIARIAMENTE 

n % 
1 1 25,00 
4 1 25,00 
15 2 50,00 

Total 4 100,00 

Do pequeno número de mulheres que fuma, verificamos que a moda 
se situa nos 15 cigarros diários com 50,00% das mães fumadoras, 
contudo a média dos cigarros fumados diariamente é de 8,75 
cigarros, com um desvio padrão de 7,32 (tabela n° 16). 

Tabela n° 17- Distribuição da amostra segundo a paridade. 

PA RIDADE 
n % 

1o filho 18 54,55 
2o filho 12 36,36 
3o filho 3 9,09 

Total 33 100,00 

Da análise da tabela n° 17, referente à paridade, verificamos 
que a moda se situa no primeiro filho, correspondendo a 54,55% 
da amostra, sendo igualmente significativo que para 36,36% das 
mães inquiridas este é o seu segundo filho. 
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8.2- CARACTERIZAÇÃO COMPORTAMENTAL FACE À GRAVIDEZ E 
AMAMENTAÇÃO. 

Para a caracterização comportamental face a esta gravidez e à 
amamentação, socorremo-nos de 29 questões que nos caracterizaram 
os comportamentos face à amamentação deste filho, assim como os 
cuidados de saúde desenvolvidos pelos diferentes agentes de 
saúde relativamente ao apoio/ajuda para o aleitamento. 

Tabela n° 18- Distribuição da amostra segundo o planeamento da gravidez. 

PLANEAMENTO DA GRAVIDEZ 

n % 
sim 28 84,85 
não 5 15,15 
Total 33 100,00 

Pelos dados contidos na tabela n° 18, referente ao planeamento 
da gravidez, permite-nos concluir que a maioria das mães 
inquiridas planeou esta gravidez, que corresponde a 84,85% da 
amostra. 

Dos dados obtidos referentes à vigilância da gravidez, 
verificámos que a totalidade das mães inquiridas, 100%, vigiou 
esta gravidez. 
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Tabela n° 19- Distribuição da amostra segundo o local da vigilância da 
gravidez. 

LOCAL DA VIGILÂNCIA DA GRAVIDEZ 
n % 

Centro de saúde 14 42,43 
Maternidade 6 18,18 
Médico 
particular 13 39,39 

Total 33 100,00 

Através da tabela n° 19, referente ao local da vigilância da 
gravidez, verificamos que para a amostra em estudo há um 
relativo paralelismo entre as entidades Centro de saúde com 
42,42% da população e o médico particular com 39,39%. Apenas 
18,18% da amostra, que corresponde a 6 mães, frequentaram as 
consultas de vigilância da gravidez na Maternidade. 

Tabela n° 20- Distribuição da amostra segundo o início da vigilância da 
gravidez. 

INICIO DA VIGILÂNCIA DA GRAVIDEZ 
(semanas) 

semanas^^^^ 
n % 

4 9 27,28 
5 5 15,15 
6 4 12,12 
7 2 6,06 
8 6 18,18 
9 1 3,03 
12 3 9,09 
16 2 6,06 
26 1 3,03 

Total 33 100,00 
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Tendo por base os dados contidos na tabela n° 20, referente ao 
inicio da vigilância da gravidez, podemos concluir que a moda se 
situa nas 4 semanas correspondendo a 27,28% da população. Na 
análise dos dados descritivos, verificamos que a média sobe para 
as 7,58 semanas com um desvio padrão de 4,68. Podemos ainda 
concluir 81,82% da amostra iniciou a vigilância durante o 
primeiro trimestre da gravidez e há uma mãe que o fez já durante 
o terceiro trimestre. 

Tabela n° 21- Distribuição da amostra segundo a amamentação deste filho. 

AMAMENTAÇÃO DESTE FILHO 
n % 

Sim 30 90,91 
Não 3 9,09 

Total 33 100,00 

Da análise dos dados da tabela n° 21, relativos à amamentação 
deste filho, concluímos que 90,91% das inquiridas referiram ter 
amamentado o seu filho. 
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Tabela n° 22- Distribuição da amostra segundo a duração da amamentação. 

TEMPO DE AMAMENTAÇÃO (meses) 

meses ^ ~ ^ \ ^ 
n % 

1 6 20,01 
2 3 10,00 
3 4 13,33 
5 2 6,67 
6 3 10,00 
8 3 10,00 
9 1 3,33 
10 1 3,33 
12 4 13,33 
13 1 3,33 
14 2 6,67 

Total 30 100,00 

Relativamente à duração da amamentação, verificamos através da 
análise dos dados contidos na tabela n° 22, que a moda se situa 
em um mês que corresponde a 20,01% da população. Das restantes 
mães que prosseguiram com a amamentação, 23,33% abandonaram-na 
até ao 3o mês e 16,67% até ao 6o mês. Concluímos assim que 18 
mães, que corresponde a 60,01% da amostra, abandonaram a 
amamentação dos filhos até aos 6 meses. Outro dado observável da 
tabela em análise, é que, das restantes mães que prosseguiram 
com a amamentação, 23,33% consegue-o fazer para além dos 12 
meses de idade. Da análise descritiva para esta variável 
concluímos que a média do tempo de amamentação é de 6,13 meses, 
com um desvio padrão de 4,52. 
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Tabela n° 23- Distribuição da amostra segundo quando tomou a decisão de 
amamentar. 

QUANDO TOMOU A DECISÃO DE 
AMAMENTAR 

n % 
antes de engravidar 21 70,00 
durante a gravidez 5 16,67 
depois do parto 4 13,33 

Total 30 100,00 

Os dados da tabela n° 23, revelam que 70,00% das mães 
inquiridas tomou a decisão de amamentar ainda antes de 
engravidar e que 13,33% decidiu-o fazer depois do parto. As 
restantes 16,67%, tomaram a mesma decisão durante a gravidez. 
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Quadro n°1- Distribuição da amostra segundo os motivos pelos quais 
decidiu amamentar. 

Os motivos pelos quais decidiu amamentar 
n % 

É o melhor alimento para o bebé 15 50,00 
0 L.M. é mais saudável 10 33,33 
Fornece mais reforços contra as doenças 5 16,67 

0 L.M. é mais prático 4 13,33 

É mais higiénico 3 10,00 
Está sempre pronto à temperatura ideal 3 10,00 
Porque é melhor para ele e para mim 3 10,00 
Ao amamentar estabelece-se uma relação de afectividade com o bebé 
impossível de descrever 

2 6,67 

É mais cómodo 2 6,67 
É uma satisfação muito boa para nós vê-los a mamar 2 6,67 
Não deixa o leite encaroçar os peitos 2 6,67 
0 L.M. é mais adequado 2 6,67 
0 L.M. é mais completo 2 6,67 
0 L.M. é melhor em termos qualitativos 2 6,67 
0 L.M. tem os anticorpos da mãe 2 6,67 
Porque tinha leite 2 6,67 
Acho fundamental amamentar 1 3,33 
Ajuda a prevenir o cancro da mama 1 3,33 
Aos 2 meses não pegou no biberão 1 3,33 
Decidi dar-lhe o melhor leite 1 3,33 
É mais barato 1 3,33 
É mais puro 1 3,33 
É mais seguro para o bebé 1 3,33 
Evita alguns problemas como alergias 1 3,33 
Não provoca tantas cólicas 1 3,33 
Não provoca tantos gases 1 3,33 
Protege muito mais contra as doenças virusais 1 3,33 
Quero o melhor para o meu filho 1 3,33 
Sempre quis 1 3,33 

As respostas obtidas relativamente aos motivos pelos quais 
decidiu amamentar, constantes no quadro n° 1, verificamos que, e 
por se tratar de uma questão aberta, o motivo referido mais 
vezes foi "é o melhor alimento para o bebé", mencionado por 15 
vezes (50,00%), igualmente significativo foi o facto de se 
verificarem 10 referências, (33,33%), para o motivo "o leite 
materno é o mais saudável para o bebé". Constatamos, ainda, 
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referências significativas aos motivos "reforço contra doenças", 
"é mais prático" e wé mais higiénico". 

Quadro n° 2- Distribuição da amostra, segundo os motivos pelos quais 
decidiu. 

OS MOTIVOS PELOS QUAIS DECIDIU NÃO 
AMAMENTAR 

n % 
Não tive peito 1 50,00 
Não tive leite 1 50,00 

Relativamente aos os motivos pelos quais decidiu não amamentar, 
verificamos, e sendo esta também uma questão aberta, que são 
apenas dois os referidos e que nos pareceram análogos, um dos 
quais referindo que foi por "não ter tido peito" e o outro por 
"não ter tido leite" (quadro n° 2). 

Tabela n° 24- Distribuição da amostra segundo quando ocorreu a primeira 
mamada. 

QUANDO OCORREU A PRIMEIRA MAMADA 
n % 

imediatamente 7 23,33 
1/2 hora depois 9 30,00 
1 hora depois 8 26,67 
2 horas ou + depois 6 20,00 

Total 30 100,00 

De acordo com os dados referentes a quando ocorreu a primeira 
mamada, conforme a tabela n° 24, verificamos que a moda para 
esta variável é de H hora depois do parto, (30,00%). Há também 
uma dispersão relativamente homogénea dos valores obtidos, sendo 
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importante salientar, para o estudo em questão, que 14 RN, 
(46,67%), iniciaram a amamentação 1 hora ou mais depois do parto 
ter ocorrido e destes 20,00% fizeram-no 2 horas após o parto. 

Quadro n° 3- Distribuição da amostra segundo o motivo apresentado para o 
bebé ter sido colocado a mamar 1 hora ou mais depois do 
parto. 

Se o bebé foi colocado a mamar 1 hora ou mais depois do parto, qual o motivo apresentado 

Foi o tempo que demorei a chegar ao quarto 
Fui sedada e estava a dormir 
Nenhum 
A placenta não saiu e tive de ir ao Bloco Operatório para fazer a dequitadura 
Não tinha leite 
Nos primeiros dias não tinha leite 
O bebé adormeceu 
Perdi muito sangue 
Porque durante a primeira 1/2 hora o bebé era como se estivesse na barriga 
Porque o útero não se formava e fiquei no Bloco de Partos durante 2 horas 
Porque tinha os peitos gretados 
Só após 1 hora é que a bebé teve fome e agarrou no peito 
Só quando a senhora enfermeira disse para o fazer 
Tinha muitas dores 

% 
14,29 
14,29 
14,29 
7,14 
7,14 
7,14 
7,14 
7,14 
7,14 
7,14 
7,14 
7,14 
7,14 
7,14 

O motivo apresentado para o bebé ter sido colocado a mamar 1 
hora ou mais depois do parto, conforme os dados apresentados no 
quadro n° 3, e por se tratar de uma pergunta aberta, verificamos 
não haver um que assuma destaque relativamente aos que foram 
evocados. De facto, dos argumentos referenciados, verificamos 
haver duas vertentes distintas, uma delas encontra-se 
relacionada com problemas maternos associados a complicações 
decorrentes do parto, a outra está afecta às condições do RN no 
estabelecimento da amamentação. Contudo, para duas mães, não foi 
apresentado qualquer motivo justificativo para a referida 
demora, revelador, por isso, de um deficit da componente 
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relacional entre técnico e utente para esta área. 

Tabela n° 25- Distribuição da amostra segundo a introdução de suplementos 
lácteos na maternidade. 

INTRODUÇÃO DOS SUPLEMENTOS 
LÁCTEOS NA MATERNIDADE 

n % 
sim 14 42,42 
não 19 57,58 

Total 33 100,00 

De acordo com os dados contidos na tabela n° 25, referente à 
introdução de suplementos lácteos na maternidade, verificamos 
que, na população em estudo, foram administrados a 14 RN, 
correspondendo por isso a um total de 42,42% da amostra. 

Tabela n° 26- Distribuição da amostra segundo o momento da introdução o 
suplemento lácteo. 

QUANDO OCORREU A INTRODUÇÃO DO 
SUPLEMENTO LÁCTEO NA MATERNIDADE 

n % 
antes 1a mamada 4 28,57 
após 1a mamada 4 28,57 
após outras mamadas 5 35,72 
não sabe/não lembra 1 7,14 

Total 14 100,00 

Relativamente ao momento quando ocorreu a introdução do 
suplemento lácteo na maternidade e de acordo com os dados da 
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tabela n° 26, dos RN que receberam leite adaptado na 
maternidade, a moda situa-se no item "após outras mamadas" com 
35,72%, também significativo é que a maioria desses RN, 57,14%, 
receberam-no na fase imediatamente após o parto, isto é, ou 
ainda antes da primeira mamada ou logo após a primeira mamada. 

Tabela n° 27- Distribuição da amostra, segundo de quem partiu a iniciativa 
para a introdução de suplemento lácteo na maternidade. 

DE QUEM PARTIU A INICIATIVA DA 
INTRODUÇÃO DO SUPLEMENTO LÁCTEO 

NA MATERNIDADE 
n % 

de si 2 14,29 
da enfermeira 10 71,43 
do médico 1 7,14 
companheiro/marido 1 7,14 

Total 14 100,00 

Os dados relativos à variável de quem partiu a iniciativa para 
a introdução do suplemento lácteo durante a estadia na 
maternidade, permite-nos concluir que para 71,43% da amostra, a 
iniciativa partiu das enfermeiras de serviço enquanto que 14,29% 
dos casos, a mãe reconhece ter partido de si a iniciativa 
(tabela n° 27). 
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Quadro n° 4- Distribuição da amostra segundo o motivo dado para a introdução de 
suplemento lácteo durante o internamento na maternidade. 

Motivo para a introdução de suplemento de leite durante o internamento na 
maternidade 

Porque não tinha peito que chegasse 
Não tinha leite 
A criança estava com fome e não tinha aparecido o peito 
Não conseguia mamar 
Não ficava satisfeito 
Fiquei com uma amigdalite e o bebé chorava 
Não se mostrava interessado em pegar no mamilo 
Porque era fraco 
Porque já não mamava há algumas horas 
Porque picaram no pezinho e ele precisava de mamar 
Tinha leite, mas não foi retirado com a bomba para lho dar 

n % 
28,57 
21,43 
14,29 
14,29 
14,29 
7,14 
7,14 
7,14 
7,14 
7,14 
7,14 

O quadro n° 4, expõe as respostas à variável motivo dado para 
a introdução do suplemento lácteo durante ao internamento na 
maternidade, permite concluir que, e fazendo um agrupamento para 
os motivos análogos a quase totalidade das mães referem que os 
técnicos evocaram como motivos a pouca quantidade e qualidade 
fraca do seu próprio leite. 

Tabela n° 28- Distribuição da amostra segundo problemas mamários 
relacionados com a amamentação. 

PROBLEh 
RELACIO 

AMAI 

IAS MAMÁRIOS 
NADOS COM A 
TENTAÇÃO 

n % 
sim 19 63,33 
não 11 36,67 

Total 30 100,00 

Através dos dados apresentados pela tabela n° 28, relativos 
aos problemas mamários relacionados com a amamentação, 
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verificamos que 63,33% das mães, revela t e r t ido problemas 
mamários, enquanto que os res tan tes 36,67% referiram não t e r 
t ido qualquer t ipo de problema. 

Tabela n° 29 - Distribuição da amostra segundo quais os problemas 
mamários surgidos com a amamentação. 

QUAIS OS PROBLEMAS MAMÁRIOS 
SURGIDOS COM A AMAMENTAÇÃO 

n % 
mamilo dolorido 11 57,89 
mamilo plano ou 
invertido 

2 10,53 

mastite 3 15,79 
bloqueio do dueto 3 15,79 

Total 19 100,00 

Da análise dos dados, referentes aos problemas mamários 
surgidos com a amamentação, constatamos que a moda se situa no 
mamilo dolorido, para 57,89% da amostragem. Das restantes mães 
verificamos que 15,79%, teve mastite, 15,79% teve bloqueio dos 
duetos e, por fim, para 10,53% da população referiu o mamilo 
plano ou invertido como problema (tabela n° 29). 

Tabela n° 30- Distribuição da amostra segundo a quem recorreu para 
resolver os problemas mamários. 

A QUEM R 
RESOLVER 

MA 

ECORREUPARA 
OS PROBLEMAS 

[MÁRIOS 
n % 

médico 12 63,16 
enfermeira 6 31,58 
farmacêutico 1 5,26 

Total 19 100,00 

De acordo com a variável a quem recorreu para resolver os 
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problemas mamários, a maioria das mães, 63,16%, recorreu ao 
médico, verificamos ainda, que 31,58% das mães recorreram à 
enfermeira (tabela n° 30). 

Tabela n° 31 - Distribuição da amostra segundo a adequação do atendimento 
na resolução dos problemas mamários. 

n % 
sim 17 89,47 
não 2 10,53 

Total 19 100,00 

Relativamente à adequação do atendimento na resolução dos 
problemas mamários, conforme os dados da tabela n° 31, 
verificamos que 89,47% das inquiridas considerou ter sido 
adequado o atendimento feito no tratamento dos problemas 
mamários e apenas 10,53% consideraram não ter sido adequado. 

Tabela n° 32- Distribuição da amostra, segundo os recursos utilizados no 
tratamento dos problemas mamários. 

RECURSOS NO TRATAM Eh 
MAMAR 

fTO DOS PROBLEMAS 
\OS 

n % 
extractor de leite 13 68,42 
técnica manual de extracção 2 10,53 
medicamentos 4 21,05 

Total 19 100 

Da análise da tabela n° 32, referente aos recursos utilizados 
no tratamento dos problemas mamários, concluímos que 68,42% das 
mães recorreram ao extractor de leite, das restantes, 21,05% 
recorreram a formas medicamentosas e apenas 10,53%, que 
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corresponde a 2 mães, utilizou a técnica manual de extracção de 
leite. 

Tabela n° 33 - Distribuição da amostra segundo quem fez os ensinos para 
resolver os problemas mamários. 

QUEM FEZ OS ENSINOS PARA 
RESOLVER OS PROBLEMAS MAMÁRIOS 

n % 
médico 9 47,37 
enfermeira 7 36,84 
outro 3 15,79 

Total 19 100,00 

Através da tabela n° 33, verificamos existir uma relativa 
similaridade entre as respostas à variável quem fez os ensinos 
para resolver os problemas mamários, enquanto que 47,37% referem 
terem sido feitos pelo médico, 36,84% referiram ter sido a 
enfermeira, 15,79% das mães mencionam ter tido ajuda de um outro 
técnico/entidade. 

Tabela n° 34- Distribuição da amostra segundo deu a chupeta ao filho. 

DEUACHUPl ETA AO SEU FILHO 
n % 

sim 29 87,88 
não 4 12,12 

Total 33 100,00 

Relativamente à variável se deu a chupeta ao seu filho, 
conforme se pode constatar através da tabela n° 34, verificamos 
que 87,88% das mães optou por dar, enquanto que uns escassos 
12,12% tomaram a decisão de não o fazer. 
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Quadro n° 5 - Distribuição da amostra segundo os motivos pelos quais deu a 
chupeta ao seu filho. 

Qual ou quais os motivos pelos quais deu a chupeta ao seu filho 

Dei como pacificadora 
Porque chorava 
Apenas para o acalmar em momentos de irritação 
A criança fica mais calma 
Foi a solução encontrada para acalmar a criança 
Não sei 
Para ver se adormecia mais cedo e não chorava tanto 
Apanhou o vicio do dedo 
Apenas nas horas de dormir e para dormir 
É factor determinante que o bebé sossegue e relaxe e isto é importante 
para todos 
O bebé tinha muitas cólicas 
Para eles pensarem que estão a mamar no mamilo da mãe 
Para se habituarem aos bicos do biberão 
Porque eles dentro da barriga chupam o dedo e tem necessidade de 
chupar 
Porque na maternidade pediram para dar 
Porque o bebé passava o dia agarrado ao meu peito 
Porque queria o dedo e eu dei a chupeta 
Talvez porque dei aos irmãos 

n % 
24,14 
24,14 
13,79 
10,34 
6,89 
6,89 
6,89 
3,45 
3,45 

3,45 

3,45 
3,45 
3,45 

3,45 

3,45 
3,45 
3,45 
3,45 

Das respostas contidas no quadro n° 5, e por se t r a t a r de uma 
questão aberta relat ivamente aos motivos pelos quais deu a 
chupeta ao seu f i lho , permite-nos ve r i f i ca r que a maioria das 
razões que levaram a mãe por optar em dar a chupeta, prenderam-
se d i rec ta ou indirectamente com o choro do bebé, u t i l izando-a 
por i sso fundamentalmente como pacif icadora. 
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Quadro n° 6- Distribuição da amostra segundo os motivos pelos quais não 
deu a chupeta ao seu filho. 

Qual ou quais os motivos pelos quais não deu a chupeta ao 
seu filho 

Não a aceitou 
Não gosta de chupeta 
Não queria a chupeta e eu não insisti 

1 
% 

20,00 
40,00 
40,00 

Relativamente aos motivos pelos quais não deu a chupeta ao 
f i lho , conforme podemos concluir a t ravés das respostas contidas 
no quadro n° 6, praticamente a to ta l idade das respostas estão 
directamente relacionadas com a recusa por par te do bebé em 
a c e i t á - l a . 

Tabela n° 35-Distribuição da amostra segundo de quem partiu a iniciativa 
para dar a chupeta ao seu filho. 

DE QUEM PARTIU A INICIATIVA DE DAR 
A CHUPETA 

n % 
de si 24 82,75 
da enfermeira 2 6,90 
companheiro/marido 1 3,45 
mãe/sogra 1 3,45 
familiar/vizinho/amigo 1 u 3,45 

Total 29 100,00 

Na análise referente à variável de quem partiu a iniciativa 
para dar a chupeta ao seu filho, de acordo com os dados da 
tabela n° 35, constatamos que para a esmagadora maioria das mães 
inquiridas (82,75%) a iniciativa partiu delas próprias. 
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Tabela n° 36- Distribuição da amostra segundo se recebeu ofertas na maternidade. 

Ofertas de biberões 
Ofertas de leites 

adaptados 
Ofertas de chupetas 

n % n % n % 
sim 1 3,03 2 6,06 21 63,64 
não 32 96,97 31 93,94 12 36,36 

Total 33 100,00 33 100,00 33 100,00 

Através da tabela n° 36, relativamente se recebeu ofertas na 
maternidade, para as três variáveis em estudo, biberões, leites 
adaptados e chupetas, verificamos que em relação às duas 
primeiras, biberões e leites adaptados, a maioria das mães, 
96,97% e 93,94% respectivamente, não receberam qualquer tipo de 
ofertas relacionadas com estes produtos, já em relação às 
chupetas, 63,64% das mães inquiridas referem ter tido ofertas 
destes acessórios. 

Tabela n° 37 - Distribuição da amostra segundo a introdução de suplementos 
lácteos após a saída da maternidade. 

INTRODUÇÃO DO 
LÁCTEOS APC 

MATER 

S SUPLEMENTOS 
)S A SAÍDA DA 
NIDADE 

n % 
sim 17 51,52 
não 16 48,48 

Total 33 100,00 

Relativamente à introdução de suplementos lácteos após a saida 
da maternidade, verificamos que 51,52% da população em estudo o 
fez (tabela n° 37). 
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Tabela n° 38-Distribuição da amostra segundo quando introduziu os 
suplementos lácteos após a saída da maternidade. 

QUANDO INTRODUZIU OS SUPLEMENTOS 
LÁCTEOS APÓS A SAÍDA DA 

MATERNIDADE 
n % 

1a semana de vida 7 41,18 
2a semana de vida 1 5,88 
2a quinzena de vida 2 11,76 
2o mês de vida 4 23,53 
3o mês de vida 3 17,65 

Total 17 100,00 

Da leitura da tabela n° 38, segundo a variável quando 
introduziu os suplementos lácteos após a saida da maternidade, 
verificamos que a grande maioria o fez logo na primeira semana 
após a saida da maternidade, 41,18%. Constatamos igualmente que 
a totalidade das mães que introduzem o suplemento lácteo na 
alimentação do seu filho o faz até ao final do terceiro mês de 
vida do RN o que contraria claramente as recomendações 
preconizadas quer pela Academia Americana de Pediatras, quer 
pela Declaração de Innocenti. 

Tabela n° 39- Distribuição da amostra segundo onde foi orientada para a 
introdução do suplemento lácteo. 

ONDE FOI ORIENTADA PARA A 
INTRODUÇÃO DO SUPLEMENTO LÁCTEO 

n % 
Maternidade 7 41,18 
Centro de Saúde 6 35,29 
Médico particular 1 5,88 
Decisão da família 3 17,65 

Total 17 100,00 

173 



Segundo a variável onde foi orientada para a introdução do 
suplemento lácteo (tabela n° 39), constatamos que são as 
organizações de saúde as entidades que mais estimulam a 
introdução de suplementos lácteos. Da população em estudo, 
41,18% foram orientadas ainda na maternidade quando da alta 
enquanto que 35,29% já o foram no Centro de Saúde. Estes dados, 
de certa maneira, estão de acordo com os apresentados na tabela 
anterior, verificando-se que 41,18% das mães introduzem o 
suplemento lácteo durante a primeira semana de vida do RN, isto 
é, logo após a saida da maternidade, e 41,17% fazem-no até final 
do 2o mês de vida, provavelmente, como prescrição nas consultas 
de pediatria nos Centros de Saúde ou em médicos particulares. 

Tabela n° 40- Distribuição da amostra segundo de quem partiu a iniciativa 
para a introdução do leite adaptado após a saída da 
maternidade. 

DE QUEM PARTIU A INICIATIVA PARA A 
INTRODUÇÃO DE LEITE ADAPTADO APÓS 

A ALTA DA MATERNIDADE 
n % 

de si 3 17,65 
da enfermeira 1 5,88 
do médico 9 52,94 
companheiro/marido 4 23,53 

Total 17 100,00 

Através dos dados apresentados pela tabela n° 40, referente de 
quem partiu a iniciativa para a introdução de leite adaptado 
após a alta da maternidade, constatamos que, para 52,94% da 
população em estudo, o médico é o agente referido como tendo 
exercido maior influência. Se considerarmos que o conjunto 
composto pela própria mãe e o respectivo companheiro/marido 
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formam o agregado familiar, então o ambiente familiar emerge 
como a segunda entidade mais importante para a introdução de 
leite adaptado, correspondendo a 41,18% da população em estudo. 

Quadro n° 7- Distribuição da amostra segundo o motivo para a introdução do 
suplemento lácteo. 

Motivo para a introdução do suplemento lácteo 
n % 

Falta de leite/não era suficiente 7 41,18 
1 eite muito fraco 3 17,65 
Chorava sem parar 2 11,76 
Estava mais de 1 hora no peito e não parecia satisfeito 2 11,76 
Não ficava saciado só com o leite do peito 2 11,76 
0 bebé aumentava pouco de peso 2 11,76 
0 leite estava a ficar fraco 2 11,76 
mamilo pequeno 1 5,88 
muitas gretas mamilares 1 5,88 
0 leite do peito corria pouco 1 5,88 
Ter tido infecção nos dois mamilos 1 5,88 

Os motivos referidos para a introdução do suplemento lácteo, 
prendem-se fundamentalmente, com a percepção pessoal 
relativamente quer à quantidade, quer à qualidade do próprio 
leite (quadro n° 7). 

Tabela n° 41 - Distribuição da amostra segundo onde compra o leite adaptado para RN. 

ONDE COMPRA O LEITE Ai DAPTADO PARA O RN 
n % 

farmácia 10 58,82 
supermercado/hipermercado 7 41,18 

Total 17 100,00 

De acordo com o local onde compra o leite adaptado para RN, 
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verificamos que há um relativo equilíbrio entre a farmácia e o 
hipermercado para a aquisição do leite (tabela n° 41). 

Tabela n° 42 - Distribuição da amostra segundo se utiliza receita médica na 
comprar o leite adaptado para o RN. 

UTILIZA RECEITA MEDICA NA 
COMPRA DE LEITE ADAPTADO PARA 

O RN 
n % 

sim 1 5,88 
não 16 94,12 

Total 17 100,00 

Conforme os dados presentes na tabela n° 42, referente à 
variável se utiliza receita médica na compra do leite adaptado 
para o RN, verificamos que 94,12% da população em estudo que 
introduziu leite adaptado na alimentação do RN, não utiliza 
receita médica, acreditamos que este resultado obtido é 
consequência da liberalização do mercado para este tipo de 
produtos assim como dos próprios locais de venda. 

Tabela n° 43- Distribuição da amostra no caso de ter outros filhos se os amamentou. 

NO CASO DE TER OUTROS FILHOS SE 
OS AMAMENTOU 

n % 
sim 12 80,00 
não 3 20,00 

Total 15 100,00 
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Analisando os dados da tabela n° 43, referente à variável no 
caso de ter outros filhos se os amamentou, verificamos que 
80,00% das mães desta amostra e com outros filhos referem ter 
amamentado os outros filhos, enquanto que as restantes 20,00% 
não o fizeram. 

Tabela n° 44 - Distribuição da amostra segundo durante quanto tempo 
amamentou os outros filhos. 

DURANTE QUANTO TEMPO 
AMAMENTOU OS OUTROS FILHOS 

meses ""s~~v--̂  
n % 

1 1 8,33 
2 1 8,33 
4 3 25,00 
6 1 8,33 
9 1 8,33 
12 3 25,00 
24 2 16,68 

Total 12 100,00 

Recorrendo à estatística descritiva e analisando os dados da 
tabela n° 44, relativamente durante quanto tempo amamentou os 
outros filhos, verificamos que a média se situa nos 9,5 meses, 
com um desvio padrão de 7,81. Tendo em conta os dados contidos 
na tabela n° 22, e por comparação, concluímos que a média do 
tempo de amamentação caiu dos 9,5 meses para os 6,13 meses e o 
mesmo se verificou relativamente com a moda que passou dos 4 
meses para 1 mês. Podemos desde já concluir que houve um 
decréscimo real do tempo de amamentação. 
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Quadro n° 8- Distribuição da amostra segundo as causas que levaram a 
suspender a amamentação do(s) seu(s) outro(s) filho(s). 

Causas que a levaram a suspender a amamentação do(s) seu(s) outrofs) filho(s) 
n % 

Inicio da actividade laboral 6 50,00 
Fiquei sem leite 3 25,00 
Deixei de amamentar com tanta frequência e o leite enfraqueceu 2 16,66 
Era fraquinho 2 16,66 
A idade deles 8,33 
Deixou de mamar aos 24 Meses mas também já era grandinha 8,33 
Devido ao stress 8,33 
Na maternidade receitaram um medicamento para pôr no peito que fez 
secar o leite 

8,33 

Não era suficiente 8,33 
Não retirava durante o dia enquanto trabalhava e fiquei sem leite 8,33 
Não tinha 8,33 
0 leite começou a ficar fraco 8,33 
0 leite transformou-se em água 8,33 
Só tinha direito a 1 ano para amamentar 8,33 
Tinha pouco leite e o bebé chorava muito 8,33 
Tive problemas de garganta e tive que tomar antibióticos que secaram 
o leite 

8,33 

Tive um esgotamento e tive de tomar medicamentos e o leite não 
prestava para o bebé 

8,33 

Tive uma pneumonia tratada com antibiótico 8,33 

De acordo com o quadro n° 8, referente às causas que a levaram 
a suspender a amamentação do(s) seu(s) outro(s) filho(s), 
podemos constatar que o inicio da actividade laboral foi o 
motivo mais referido na introdução dos suplementos lácteos nos 
filhos anteriores. Contudo, e se agruparmos os motivos análogos, 
podemos observar que a hipogaláctea e a avaliação pessoal 
relativamente à qualidade do leite, passaram a ser os 
determinantes de peso para a variável em estudo. Por 6 vezes 
encontramos a referência a "fraco", "fraquinho" e "transformou-
se em água", assim como também por 6 vezes encontramos 
referência a "sem leite", "não era suficiente", "pouco leite" e 
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"não tinha". 

8.3- CARACTERIZAÇÃO EDUCACIONAL. 

Através de 2 questões mistas, pretendemos saber qual a 
informação e sensibilização para o aleitamento materno que as 
mães tiveram enquanto grávidas ou já depois do nascimento da 
criança. 

Tabela n° 45 - Distribuição da amostra se em algum momento durante a 
vigilância da gravidez recebeu algum tipo de informação 
sobre amamentação. 

DURANTE A 
VIGILÂNCIA DA 

INFORM 
AMAI 

S CONSULTAS DE 
GRAVIDEZ RECEBEU 
AÇÃO SOBRE 
TENTAÇÃO 

n % 
sim 19 57,58 
não 11 33,33 

não lembra 3 9,09 
Total 33 100,00 

Da análise da tabela n° 45, referente a se durante a 
vigilância da gravidez recebeu algum tipo de informação sobre 
amamentação, concluímos que a maioria das mães, 57,58%, refere 
ter recebido qualquer tipo de informação sobre amamentação 
durante a gravidez. No entanto também é significativo o facto de 
11 mães (33,33%) referirem que em algum momento receberam essa 
informação. 
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Tabela n° 46 - Distribuição da amostra, segundo a variável quantas sessões 
teve sobre amamentação durante a vigilância da gravidez. 

QUANTAS SESSÕES TEVE SOBRE 
AMAMENTAÇÃO DURANTE A VIGILÂNCIA 

DA GRAVIDEZ 

n° de sessõès^^^^ 
n % 

1 13 68,42 
2 5 26,32 
3 1 5,26 

Total 19 100,00 

Relativamente ao número de sessões sobre amamentação durante a 
vigilância da gravidez (tabela n° 46), verificamos que a moda se 
situa em apenas uma sessão, 68,42 da amostra, consideramos 
significativos os 26,32% que tiveram acesso a 2 sessões de 
informação. 

Tabela n° 47 - Distribuição da amostra segundo quem fazia as sessões de 
informação sobre amamentação durante a vigilância da 
gravidez. 

QUEM FAZIA AS SESSÕES DE 
INFORMAÇÃO SOBRE AMAMENTAÇÃO 
DURANTE A VIGILÂNCIA DA GRAVIDEZ 

n % 
enfermeira 13 68,42 
medico 6 31,58 

total 19 100,00 

Dos que tiveram sessões de informação sobre amamentação 
durante a vigilância da gravidez, verificamos que para a maioria 
das mães, 68,42%, foi a enfermeira quem ministrou a informação, 
enquanto para os restantes 31,58% foi o médico (tabela n° 47). 
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Tabela n° 48 - Distribuição da amostra segundo a se havia espaço de 
perguntas/respostas durante as sessões de informação 
sobre amamentação. 

HAVIA ESPAÇO PARA 
PERGUNTAS/RESPOSTAS 

n % 
sim 16 84,21 
não 3 15,79 

Total 19 100,00 

Das respostas à variável se havia espaço de 
perguntas/respostas durante as sessões de informação sobre 
amamentação, verificamos que para 84,21% das mães que obtiveram 
informação especifica sobre aleitamento materno, foi-lhes 
proporcionado um espaço onde livremente poderiam colocar as suas 
dúvidas (tabela n° 48). 

Tabela n° 49 - Distribuição da amostra segundo se depois do parto deste 
filho teve sessões exclusivas sobre amamentação. 

TEVE SESSÕES EXCLUSIVAS SOBRE 
AMAMENTAÇÃO DEPOIS DESTE PARTO 

n % 
sim 4 12,12 
não 29 87,88 

Total 33 100,00 

Relativamente às respostas obtidas referente à variável se 
depois do parto deste filho teve sessões exclusivas sobre 
amamentação, conforme os dados da tabela n° 49, verificamos que 
a esmagadora maioria das mães, 87,88%, de facto, não tiveram 
qualquer sessão sobre amamentação depois deste parto. 
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Tabela n° 50 - Distribuição da amostra segundo onde teve as sessões sobre 
amamentação após o nascimento deste filho. 

ONDE TEVE AS SESSÕES SOBRE AMAMENTAÇÃO 
APÓS 0 NASCIMENTO DESTE FILHO 

n % 
Maternidade 3 75,00 
Centro de saúde 1 25,00 

Total 4 100,00 

Do reduzido número de mães que tiveram sessões sobre 
amamentação após o nascimento deste filho, verificamos que 
75,00% dessas sessões foram efectuadas na maternidade, o que nos 
permite deduzir que foi só durante os dois dias de internamento 
na unidade de puerperas da Maternidade que houve algum tipo de 
informação (tabela n° 50) . 

8.4- PERCEPÇÃO MATERNA DOS FACTORES PARA O DESMAME. 

Através das respostas a 36 questões, todas elas dicotómicas 
entre sim e não, baseadas nos factores referidos pela literatura 
que podem conduzir ao abandono da amamentação, pretendemos ter o 
conhecimento de qual ou quais desses factores que na perspectiva 
materna foram mais determinantes para o abandono da amamentação 
do filho. 
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Quadro n° 9- Distribuição da amostra, segundo a percepção materna dos 
factores para o desmame. 

Percepção materna para o desmame 

Tinha pouco leite para as necessidades do bebé 
O meu leite era fraco para o bebé 
O meu médico aconselhou a introdução do suplemento 
O meu filho chorava muito e dava impressão de não ficar satisfeito com o meu leite 
A enfermeira aconselhou a introdução do suplemento 
Não sabia a quantidade de leite que o meu filho bebia 
O meu marido/companheiro aconselhou a introdução do suplemento 
A minha mãe/sogra aconselhou a introdução do suplemento 
Controlava melhor a quantidade de leite dado ao meu filho por biberão 
Não consegui tirar o leite suficiente para dar ao meu filho 
Não tive sessões de esclarecimento sobre o aleitamento 
Os meus vizinhos/amigos aconselharam a introdução do suplemento 
O meu marido/companheiro nas relações sexuais tinha medo de me magoar nos seios 
cheios de leite _ . 
Fiquei doente o que me obrigou a dar-lhe biberão 
Tive problemas mamários o que me obrigou a suspender a amamentação 
O meu marido/companheiro ficava inibido nas relações sexuais com a presença do 
leite . 
Com o regresso ao trabalho não pude continuar a amamentar 
Sentia-me muito mais segura dar o biberão 
É mais fácil dar o biberão 
Tomava medicamentos que interferiam com o meu leite 
Não tive apoio nem ajuda quando não conseguia estabelecer uma boa mamada 
O farmacêutico aconselhou a introdução do suplemento 
Ao amamentar o peito fica descaído e eu não queria que o meu ficasse assim 
Tinha vergonha de mostrar o meu peito em público 
É mais prático dar o biberão 
O meu filho teve de ir para o infantário e eu não podia dar-lhe o peito 

n 
18 
15 
13 
13 
11 
10 

O meu peito era muito grande e atrapalhava a mamada 
O meu marido/companheiro não queria que o meu peito ficasse descaído 
Os seios cheios de leite inibiam-me nas relações intimas com o meu companheiro 
O meu peito era muito pequeno e o meu filho tinha dificuldade em fazer boa pega 
Gostava de me parecer com as figuras públicas das revistas e como eles dar o biberão 
É melhor para o bebé beber leite de biberão 
O meu filho ficou doente o que me obrigou a dar-lhe biberão 
Não quis dar o peito ao meu filho 0 

% 
62,07 
51,72 
44,83 
44,83 
37,93 
34,48 
31,03 
31,03 
31,03 
27,59 
24,14 
17,24 

17,24 

17,24 
17,24 

13,79 

13,79 
13,79 
10,34 
10,34 
10,34 
6,90 
6,90 
6,90 
6,90 
6,90 
6,90 
3,45 
3,45 
3,45 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

Da análise do quadro n° 9, referente à variável percepção 
materna dos factores para o desmame, apesar de se tratarem de 
variáveis dicotómicas entre sim e não, os resultados apenas 
traduzem as respostas sim, ficando por ilação as respostas para 
o não. Verificamos então que as razões pessoais que levaram as 
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mães a abandonar a amamentação são fundamentalmente de dois 
tipos. Um primeiro tem a ver com o leite em si, relacionado com 
a quantidade "tinha pouco leite para as necessidades do bebé", 
62,07%, "não sabia a quantidade de leite que o meu filho bebia", 
34,48% e "controlava muito melhor a quantidade de leite dado ao 
meu filho por biberão", 31,03%, ou com a qualidade "o meu leite 
era fraco para o bebé", 51,72%, "O meu filho chorava muito e 
dava impressão de não ficar satisfeito com o meu leite", 44,83%. 
O segundo, igualmente importante, para a tomada de decisão foi o 
papel que os agentes de saúde acabaram por ter junto das mães, 
induzindo-as no comportamento "o meu médico aconselhou" 44,83% e 
"a enfermeira aconselhou a introdução do suplemento" 37,93%. A 
dimensão social também é referida como indutora na tomada de 
decisão para a mudança de comportamento face à amamentação "O 
meu marido/companheiro aconselhou a introdução do suplemento" e 
"A minha mãe/sogra aconselhou a introdução do suplemento" ambos 
com 31,03%. A componente sexualidade do casal, revelou-se também 
importante na moldagem do comportamento face à amamentação "O 
meu marido/companheiro nas relações sexuais tinha medo de me 
magoar nos seios cheios de leite" com 17,24% e "O meu 
marido/companheiro ficava inibido nas relações sexuais com a 
presença do leite" com 13,79%. Finalmente, uma fatia importante 
da amostra em estudo refere a falta de informação especifica e 
de acompanhamento especializado por parte dos agentes de saúde 
como importantes para a tomada de decisão de abandonar a 
amamentação, "Não consegui tirar o leite suficiente para dar ao 
meu filho" 27,59% e "Não tive sessões de esclarecimento sobre o 
aleitamento" com 24,14%. 

Surpreendentemente, foi o verificarmos que o regresso ao 
trabalho, não esteve entre as causas apontadas como importante 
para o abandono do aleitamento, apenas 13,79% da amostra. 
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8.5- CRENÇAS RELACIONADAS COM A AMAMENTAÇÃO. 

Da população em estudo apenas uma das mães fez referência ao 
conhecimento de uma crença relacionada com a amamentação e o 
possível efeito que ela pode ter tido como indutora da tomada de 
decisão para o abandono da amamentação. 

Tal, foi descrita assim "para se saber se o leite é bom ou 
não, coloca-se uma gota do leite na palma da mão e de seguida 
vira-se a mão para baixo. Se a gota cair então o leite é fraco, 
se pelo contrário, ela permanecer, então ele é forte". 
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9- ANÁLISE DAS HIPÓTESES. 

Para testar as hipóteses formuladas neste estudo, optámos por 
aplicar testes não paramétricos atendendo ao facto das variáveis 
em teste não apresentarem distribuição normal e também por 
estarmos perante uma amostra relativamente pequena. 

Quadro n° 10- Comparação do tempo de amamentação em função do regresso 
à actividade laboral (teste Mann-Whitney) 

Regresso à actividade laboral Tempo de amamentação z P Regresso à actividade laboral 
X Md s z P 

Sim 
Não 

2.74 
5.20 

3.00 
5.00 

4.71 
4.78 

-0.197 0.844 

Analisando os resultados apresentados no quadro 10, podemos 
verificar que as mães que não tiveram necessidade de regressar à 
actividade profissional tendem a amamentar durante mais tempo. 
No entanto, a diferença observada não pode ser considerada 
significativa (p > 0.05). Este facto leva-nos a concluir que o 
tempo de amamentação não é significativamente influenciado pela 
necessidade da mãe regressar à actividade profissional. 
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Quadro n° 11- Comparação do tempo de amamentação em função da licença 
de amamentação (teste Mann-Whitney) 

Licença de amamentação 
Tempo de amamentação z P Licença de amamentação 

X Md s 
z P 

Sim 
Não 

7.79 
2.56 

3.00 
1.00 

4.78 
3.21 

-2.763 0.006 

Os resultados apresentados no quadro 11, permitem-nos 
verificar que as mães que tiveram licença de amamentação tendem 
a amamentar durante mais tempo do que as mães que não tiveram 
esta licença. A diferença observada é muito significativa (p < 
0.01). Este facto leva-nos a concluir que o facto da mãe não ter 
licença de amamentação diminui significativamente o tempo 
durante o qual ela amamenta. 

Quadro n° 12- Comparação do tempo de amamentação em função dos hábitos 
tabágicos (teste Mann-Whitney) 

Hábitos tabágicos 
Tempo de amamentação z P Hábitos tabágicos 

X Md s z P 

Sim 
Não 

3.00 
5.93 

1.00 
5.00 

4.00 
4.70 

-1.304 0.192 

Comparando o tempo de amamentação em função dos hábitos 
tabágicos das mães (quadro 12), verificamos que as mães que não 
tinham este tipo de hábitos tendem a amamentar durante mais 
tempo. O teste aplicado revela que a diferenças observada não 
pode ser considerada significativa (p > 0.05), ou seja, os 
hábitos tabágicos da mãe parecem não influenciar 
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significativamente o tempo durante o qual ela amamenta. 

Quadro n° 13- Comparação do tempo de amamentação em função da paridade 
(teste Mann-Whitney) 

Paridade 
Tempo de amamentação z P Paridade 

X Md s z P 

Primíparas 
Multíparas 

4.67 
6.67 

3.00 
6.00 

4.13 
5.16 

-0.909 0.363 

Procurámos avaliar a influência da paridade no tempo de 
amamentação. Os resultados apresentados no quadro 13, permitem-
nos verificar que, apesar das mães multiparas tenderem a 
amamentar durante mais tempo que as mães primiperas, a diferença 
não pode ser considerada significativa (p > 0.05). 

Quadro n° 14- Comparação do tempo de amamentação em função de quando 
foi tomada a decisão de amamentar (teste Kruskal-Wallís) 

Decisão de amamentar Tempo de amamentação x2 P Decisão de amamentar 
X Md s x2 P 

Antes de engravidar 
Durante a gravidez 
Depois do parto 

5.95 
7.00 
6.00 

3.00 
6.00 
6.00 

4.33 
6.40 
4.08 

0.315 0.854 

Relativamente à influência do momento em que a mãe decide 
amamentar sobre o tempo de amamentação verificamos (quadro n° 
14) que não existem diferenças significativas (p > 0.05), ou 
seja, o momento em que mãe decide amamentar não influencia 
significativamente o tempo de amamentação. 
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Quadro n° 15- Comparação do tempo de amamentação em função do tempo 
de demora entre o nascimento e a colocação do bebé para a 
primeira mamada (teste Kruskal-Wallis) 

Tempo de demora 
Tempo de amamentação x2 P Tempo de demora 

X Md s x2 P 

Imediatamente 
Vz hora 
1 hora 
2 horas ou mais 

4.29 
7.11 
4.75 
8.67 

3.00 
3.00 
5.00 
10.00 

3.73 
5.64 
2.96 
4.63 

3.796 0.284 

Idêntica conclusão podemos tirar quando comparámos o tempo de 
amamentação em função do tempo que decorreu entre o nascimento e 
a primeira mamada do bebé (Quadro n° 15). Os resultados do teste 
levam-nos a afirmar que esta variável não influencia 
significativamente (p > 0.05) o tempo durante o qual as mães 
amamentam. 

Quadro n° 16-Comparação do tempo de amamentação em função da 
introdução de suplementos lácteos durante o internamento 
na maternidade (teste Mann-Whitney) 

Introdução de suplementos Tempo de amamentação z P Introdução de suplementos 
X Md s z P 

Sim 
Não 

3.93 
6.79 

2.00 
6.00 

4.76 
4.32 

-2.052 0.040 

Analisando os resultados apresentados no quadro n° 16 podemos 
verificar que os bebés que não receberam suplementos lácteos 
durante o internamento na maternidade tendem a ser amamentados 
durante mais tempo que os bebés que tiveram este tipo de 
suplemento. A diferença observada é significativa (p < 0.05). 
Com base nestes resultados somos levados a admitir que a 
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introdução de suplemento lácteo durante o internamento na 
maternidade tende a diminuir significativamente o tempo de 
aleitamento dos bebés. 

Quadro n° 17-Comparação do tempo de amamentação em função da 
existência de problemas mamários (teste Mann-Whitney) 

Problemas mamários Tempo de amamentação z P Problemas mamários 
X Md s z P 

Sim 
Não 

5.11 
7.91 

3.00 
8.00 

4.22 
4.68 

-1.583 0.113 

A existência de problemas mamários decorrentes da amamentação 
(Quadro n° 17), não influencia significativamente (p > 0.05) o 
tempo de amamentação dos bebés. No entanto parece haver uma 
ligeira tendência para que as mães que não sofreram destes 
problemas amamentem durante mais tempo. 

Quadro n° 18-Comparação do tempo de amamentação em função da 
utilização da chupeta (teste Mann-Whitney) 

Utilização da chupeta Tempo de amamentação z P Utilização da chupeta 
X Md s 

z P 

Sim 
Não 

4.79 
11.25 

3.00 
11.00 

4.37 
2.22 

-2.442 0.015 

Já o uso de chupeta tende a influenciar significativamente (p 
< 0.015) o tempo de amamentação dos bebés. Como podemos 
verificar pelos resultados apresentados no quadro n° 18 os bebés 
que não usaram chupeta foram amamentados durante mais tempo. 
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Quadro n° 19- Comparação do tempo de amamentação em função de ter sido 
ministrada informação específica sobre aleitamento materno 
durante a vigilância da gravidez (teste Mann-Whitney) 

Informação específica durante a 
vigilância da gravidez 

Tempo de amamentação z P Informação específica durante a 
vigilância da gravidez X Md s 

z P 

Sim 
Não 

6.16 
4.55 

6.00 
3.00 

5.11 
4.41 

-0.693 0.488 

Analisando os dados apresentados no quadro n° 19 podemos 
verificar que o facto das mães receberem informação especifica 
sobre aleitamento materno durante a vigilância da gravidez não 
influencia significativamente (p > 0.05) o tempo de amamentação, 
embora existe a tendência para que as mães que receberam esta 
informação amamentem durante mais tempo. 

Quadro n° 20- Comparação do tempo de amamentação em função de ter sido 
ministrada informação específica sobre aleitamento materno 
após o nascimento da criança (teste Mann-Whitney) 

Informação específica após o 
nascimento da criança 

Tempo de amamentação z P Informação específica após o 
nascimento da criança X Md s 

z P 

Sim 
Não 

6.00 
2.50 

5.00 
2.00 

2.52 
4.76 

-1.332 0.183 

Idêntica conclusão podemos tirar quanto à influência da 
informação especifica que foi dada após o nascimento sobre o 
aleitamento materno, Quadro n° 20. 
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Quadro n° 21- Comparação do tempo de amamentação em função da 
experiência anterior de amamentação (teste Mann-Whitney) 

Experiência anterior de 
amamentação 

Tempo de amamentação z P Experiência anterior de 
amamentação X Md s 

z P 

Sim 
Não 

8.08 
4.14 

9.50 
3.00 

4.78 
4.04 

-2.127 0.033 

A comparação do tempo de amamentação conforme as mães que 
tiveram, ou não, experiências anteriores de amamentação (quadro 
21) revelou a existência de diferença significativa (p < 0.05). 
Analisando os valores médios e medianos verificamos que as mães 
que tiveram experiências anteriores de amamentação tenderam a 
amamentar durante mais tempo que as mães que não tiveram essas 
experiências. 
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10- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS. 

A duração da amamentação para uma amostra de 33 mães que 
tiveram os respectivos filhos durante o mês de Janeiro de 2001 e 
cujos resultados foram obtidos um ano após o nascimento, foi de 
1 mês para 20,01%, 2 meses para 10,00%, 3 meses para 13,33%, 5 
meses para 6,67%, de 6 meses para 10,00% da amostra, e onde 
apenas 23,33% amamentaram para além dos 12 meses verificando-se 
por isso que 60,01% abandona o aleitamento materno até aos 6 
meses. A moda situa-se no Io mês, enquanto que a média é de 6,13 
meses, resultados que em todo são similares com outros estudos 
efectuados nesta área (QUINN, 1997;BRANGER, 1997;AGOIR, 1996;VOGEL, 1999). 

Contrariamente ao que ERTEM (2001) apurou relativamente à 
duração da amamentação para a população dos Estados Unidos da 
América para o período entre 1989 e 1995, verificámos, tendo por 
base de comparação as mães desta mesma amostra que já tinham 
amamentado anteriormente, que o tempo de amamentação em média 
decresceu dos 9,5 meses para os 6,13 meses, e que a moda caiu 
dos 4 meses para 1 mês, o que nos faz pensar imediatamente no 
insucesso de todas as campanhas, acções e promoções para o 
aleitamento materno, insucesso também para as politicas de 
saúde, e para o desempenho de todos aqueles que directa ou 
indirectamente trabalham para o aleitamento materno mesmo tendo 
em conta a existência clara de orientações e directivas 
explicitas emanadas de estruturas nacionais e internacionais. 

Em relação à maioria dos factores considerados sócio-
demográficos e por nós estudados, nomeadamente a idade, nivel 
educacional, profissão, coabitação e alguns hábitos pessoais, 
para além de muitas outras variáveis, não foram estabelecidas 
relações de causalidade entre elas e o tempo de amamentação, 
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tendo servido fundamentalmente para traçarmos o perfil da mãe 
que deu forma a este trabalho. 

Assim, podemos dizer que se trata de uma mulher com idade 
entre os 30 e os 31 anos, em que este é seu o primeiro filho, 
tem por profissão entre o doméstica e a empregada fabril e é 
trabalhadora por conta de outrem. Vive fundamentalmente no meio 
rural, consegue ter mais do que escolaridade obrigatória, 
coabita com o seu companheiro/marido, não ingere bebidas 
alcoólicas, nem fuma e apenas tem por hábito tomar café 
diariamente, na quantidade de dois por dia. 

A gravidez foi planeada e que desde cedo, por volta das 8 
semanas, iniciou a respectiva vigilância e escolheu 
preferencialmente o médico particular como entidade que mais 
confiança lhe inspirou para seguir a vigilância da gravidez. Com 
o nascimento deste filho teve direito tanto a licença de 
maternidade, como licença de amamentação. 

Relativamente ao inicio da amamentação, verificamos que para 
esta amostra, 90,91% iniciaram a amamentar os respectivos filhos 
logo após o nascimento estando este dado em semelhança ou até 
ligeiramente superior aos verificados por outros trabalhos de 
pesquisa, por exemplo HODDINOTT (2000) 66%, HORTA (2001) 90% 
RIVA (1999) 85%, VOGEL (1999) 97,4% e AG0IR (1996) 66%. 

A decisão de amamentar foi tomada ainda antes da gravidez para 
70% da amostra e a totalidade das mães referiu querer amamentar 
o respectivo filho, mas como já foi referido só 90,91% o 
fizeram. Nesta relação entre o querer e o fazer, verificamos que 
os valores obtidos são idênticos aos de BRANGER mas mais 
favoráveis do que as apresentadas por outros trabalhos como os 
de PEREZ-ESCAMILLA e de AGÍJIR. Assim, BRANGER (1997) refere no 
seu estudo que 68% das mães tomaram a decisão de amamentar antes 
de engravidar e 31% durante a gravidez, já AGUIR (1996) observou 
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relativamente ao seu estudo que 75,9% mostraram a intenção de 
amamentar, contudo apenas 66% o fizeram e para PEREZ-ESCAMILLA 
(1995) num estudo comparativo entre três paises da América do 
Sul, Brasil, Honduras e México, verificou que a intenção de 
amamentar varia de 91% no Brasil, 97% nas Honduras e 76% no 
México mas que efectivamente só 47% iniciaram com a amamentação 
no Brasil, 39% nas Honduras e 11% no México. 

Os motivos mais referidos e por isso mais determinantes para 
as mães desta amostra amamentarem foram fundamentalmente por ser 
o melhor alimento, assim como por ser o alimento mais saudável 
para o desenvolvimento da criança. Os que conduziram à tomada de 
decisão para não amamentar estão fundamentalmente relacionados 
com a percepção da insuficiente quantidade de leite para 
responder às necessidades do filho, também foram análogos os 
motivos verificados por PEREZ-ESCAMILLA (1995) como justificação 
para o abandono do aleitamento materno. 

Perto de metade dos bebés pertencentes à amostra foram 
colocados a mamar mais de uma hora após ter decorrido o parto e 
o motivo que mais sobressai para este facto ter ocorrido ficou a 
dever-se à demora no chegar à enfermaria o que nos permite 
inferir que é na unidade de puerperas que o RN inicia a 
amamentação. 

Perto de metade destes RN, 42,42%, receberam suplementos 
lácteos durante a estadia na maternidade o que por si só 
contraria as orientações da Declaração de Innocenti, 
nomeadamente em relação ao ponto 6 dos 10 passos para a promoção 
do aleitamento materno. Valores estes que estão muito acima dos 
encontrados por CHEZEM (1998) com 18%, BLOMQUIST (1994) com 21% 
e RIVA (1999) com 29,6% em aleitamento misto (materno e fórmula 
láctea) e 14,7% recebendo apenas fórmula láctea. Mais de metade 
destes bebés que lhes foi administrado leite artificial, 
receberam-no ou ainda antes da primeira mamada ou logo após essa 
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primeira mamada o que pode ser comprometedor para a continuidade 
da amamentação como referem BRUXTON et ai. (1991) e PEREZ-
ESCAMILLA (1999) ambos citados por DENNIS (2002). Podemos assim 
considerar que houve como que precipitação em administrar leite 
artificial, na medida que ocorreu precisamente na fase em que a 
criança está a estabelecer o seu padrão de amamentação, assim 
como está a estabelecer a pega correcta. 

Pelo quadro n° 4 os argumentos mais utilizados para a 
introdução do suplemento lácteo na maternidade foram a 
insuficiência de leite e a fome do bebé. Tendo em conta o 
enquadramento teórico, este periodo é o do aparecimento do 
colostro, o que por si só desencadeia na mãe uma quantidade de 
dúvidas no sentido de saber se tal fluido é suficiente para 
responder às necessidades do RN. Através dos dados apresentados 
na tabela n° 27, verificamos que é a enfermeira a técnica que 
toma a iniciativa da administração do suplemento lácteo, podemos 
por isso inferir que no processo envolvente de apoio e suporte 
para o estabelecimento da lactação, é a falta de conhecimentos 
relativamente à fisiologia do aleitamento e da técnica da 
mamada, que estão na base do referido comportamento, 
administração de suplementos lácteos, que no seu todo é 
prejudicial para o sucesso da amamentação. 

Neste estudo, verificámos também que mais de metade da amostra 
revelou ter tido problemas mamários, e destes, o que aparece 
referido mais vezes é o mamilo dolorido, também considerado por 
muitos autores como sendo um dos grandes indutores para o 
abandono da amamentação (MCCARTER, 2001 ; HODDINOTT, 200O; VINHA, 1994). Como 
ficou descrito no enquadramento teórico sobretudo pelos 
trabalhos de VINHA (1994), CARVALHO (2002) e CARVALHO (2003), 
esta situação deve-se em muito com a incorrecta execução da 
técnica do aleitamento, nomeadamente com a má pega, isto é, o 
bebé utiliza apenas o mamilo para extrair o leite aplicando 
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localmente uma força maior do que normalmente usaria, causando 
como consequência um abrasamento local da derme por fricção das 
mandíbulas originando assim e por esta via o aparecimento das 
gretas e fissuras. 

Constatámos que das mulheres que apresentaram problemas 
mamários, perto de 2/3 utilizou o extractor de leite, sobretudo 
para o tratamento do ingurgitamento mamário, e este acessório, 
como ficou descrito, está como que contra-indicado na 
obstetrícia actual por apresentar uma técnica e execução local 
totalmente diferente ao que o bebé utiliza, estabelecendo por 
isso uma relação directa com o agravamento dos problemas 
mamários já existentes (RODRIGUEZ,2000;PALMER, 1988;CARVALHO,2002) . 

Na resolução dos problemas, a entidade mais escolhida foi o 
médico, cabendo a este também a definição do tratamento a 
efectuar assim como os ensinos sobre as formas para os debelar. 

Pelos números obtidos através do estudo efectuado, verificámos 
que a esmagadora maioria das mães, 87,88%, deu a chupeta ao seu 
filho, partindo delas próprias a iniciativa de a dar, sendo este 
acessório utilizado fundamentalmente como pacificador em relação 
ao choro da criança. As escassas mães que não a deram, ficou a 
dever-se com a recusa por parte da criança em a aceitar. Estes 
dados não são exclusivos da nossa sociedade, antes pelo 
contrário, na medida que é prática difundida nos cinco 
continentes, como nos demonstram os estudos de VICTORA (1997), 
REA (2000), RODRIGUEZ (2000) e TALAYERO (1999) entre muitos 
outros e em todos estes trabalhos ficou estabelecida uma relação 
directa entre o uso da chupeta e a diminuição do tempo de 
amamentação. 

As malas promocionais, são também elas uma realidade na nossa 
sociedade e a totalidade das mães do nosso estudo também as 
receberam. Dos dados obtidos há a salientar em especial dois 
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factos, um primeiro relaciona-se com a não inclusão de biberões 
e amostras de leites adaptados na mala, apesar de haver ampla 
literatura para os mesmos, assim como também existe variada 
informação para a utilização de extractores de leites e outros 
acessórios (factos observados in loco, com a abertura e 
visualização de um pack promocional), e o segundo relaciona-se 
com a oferta de chupetas, tendo ficado por determinar se 
contemplava apenas um ou vários tipos destes acessórios. 

Relativamente à introdução de leite adaptado para lactente 
após a saida da maternidade, verificou-se que a maioria, 51,52%, 
o fizeram, acabando por desmamar completamente a criança até ao 
terceiro mês de vida. Estabelecendo uma ligação ao que foi 
anteriormente referido, se durante o internamento foram 
administrados suplementos de leite artificial a 14 das 33 mães e 
que após a alta 17 das mesmas 33 mães introduziram o leite 
adaptado, leva-nos a acreditar, pela proximidade dos números, 
que tal prática hospitalar é uma grande indutora na mudança de 
comportamento, fazendo neste caso especifico, a mãe optar pelo 
aleitamento artificial. Este acreditar é justificado pelo facto 
de se ter verificado que 58,82% das 17 mães que introduziram o 
leite artificial o fizeram até à segunda quinzena de vida e 
destas, cerca de metade, 41,18%, referiram que foram assim 
orientadas ainda na maternidade quando da alta hospitalar. 

A decisão familiar aparece como sendo o segundo elemento mais 
referido para a introdução do aleitamento artificial, mas é o 
médico considerado o principal agente para a introdução do leite 
adaptado na alimentação do RN. 

Analisando a vertente da formação nomeadamente com a obtenção 
de informação especifica sobre aleitamento materno durante o 
periodo gestacional, verificamos que a "mãe tipo" deste estudo 
recebeu informação durante a gravidez mas esta ficou cingida a 
um único momento, não tendo sido determinado quando e em que 
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circunstâncias ocorreu. Estas mães tiveram oportunidade de 
colocar as respectivas dúvidas, tendo também ficado por 
esclarecer se foi considerado suficiente. Verificou-se ainda que 
coube à enfermeira, na maior parte das vezes, a responsabilidade 
desta formação. MEECHAM (1990) e TRONICK & COHN (1989) 
referiram-se a este momento como sendo de extrema importância na 
consolidação da tomada de decisão e que eles deveriam ser parte 
integrante das consultas das grávidas no sentido do reforço 
permanente dos conhecimentos e aumento da auto-confiança para o 
desempenho da amamentação. 

Relativamente ao pós-parto ficou constatado claramente o 
contrário, isto é, a população em estudo referiu, que durante 
este período não recebeu qualquer tipo de informação ou apoio 
para a amamentação, e os escassos 12,12% que o tiveram, dizem 
que tal ocorreu na maternidade, o que nos leva a concluir que 
foi no breve momento da fase de preparação para a alta que se 
abordou ao delével o tema amamentação, de todo insuficiente, na 
nossa perspectiva, assim como também para HODDINOTT (2000), 
MAHER (1992), JONES (1998), VINHA (1994) CARVALHO (2002) e LUCAS 
et ai. (1988) por este ser considerado um período importante no 
reforço da segurança e confiança da mãe que amamenta. Por isso, 
se torna importante o apoio à amamentação nesta fase, 
exactamente por se tratar de um periodo de extrema 
vulnerabilidade, onde tudo é novo e diferente, começando pela 
reestruturação que a vida da mulher sofre com a chegada de uma 
criança. Também aqui se verificou que foi a enfermeira o 
elemento que forneceu a informação/formação. 

Finalmente, e relativamente à percepção materna dos factores 
que conduziram ao abandono da amamentação, vem na sua grande 
maioria estabelecer um paralelismo entre algumas das práticas 
extrínsecas e intrínsecas relativas ao comportamento com a 
amamentação e o facto de estes se comportarem como indutores do 
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desmame. Das intrínsecas verificamos que foram utilizadas todo 
um conjunto de razões que estão directamente relacionadas com o 
leite, designadamente com a sua qualidade ou quantidade, o que 
interfere directamente com a auto-segurança e auto-confiança 
para com a amamentação. Já do ponto de vista dos extrínsecos, 
estão de facto os agentes de saúde através de comportamentos e 
orientações, moduladores do comportamento materno, levando 
consequentemente ao desmame. Os argumentos mais usados por estes 
agentes prendem-se fundamentalmente com a insuficiência de leite 
materno para as necessidades bio-fisiológicas do RN. 

Ainda nesta vertente extrínseca, muitas das mães identificaram 
também como determinante o peso da dimensão social na tomada de 
decisão, pelo que não conseguiram superar a pressão familiar 
exercida por mães/sogras/maridos/companheiros. 

Através das respostas obtidas ficou patente que se as mães 
integrantes deste estudo tivessem tido um apoio mais eficaz por 
parte dos agentes de saúde competentes no período pós-parto, 
nomeadamente com o regresso a casa e recomeço da actividade 
normal, provavelmente teriam sido capazes de superar as 
dificuldades sentidas, acabando por amamentar durante mais 
tempo. 

A referência à importância que a vertente sexual/sexualidade 
tem relativamente com a amamentação, constituiu para nós um 
alerta e despertou a consciência de quanto está 
insuficientemente estudada, quer no plano nacional quer no 
internacional, pelo que pensamos ser importante estudá-la melhor 
assim como determinar com exactidão o peso efectivo que tem para 
com o sucesso da amamentação. 

Surpreendente, ou talvez não, foi o verificarmos que o 
regresso ao trabalho não foi um dos motivos mais usado como 
justificativo para a tomada de decisão para o abandono da 
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amamentação. 

10.1- DISCUSSÃO DOS RESULTADOS OBTIDOS DO ESTUDO DAS 
HIPÓTESES. 

Entramos assim no espaço por excelência onde vamos poder 
destacar relações determinantes emanadas do confronto entre 
variáveis que no nosso entender eram susceptíveis de influenciar 
comportamentos e desta forma confrontá-los com dados obtidos por 
outros estudos e que também eles são referências actuais 
importantes na compreensão do problema. 

Hipótese 1- O regresso à actividade laboral influência a tomada 
de decisão do tempo de amamentação. 

Através do estudo em questão podemos concluir que o regresso 
ao trabalho não influência significativamente o tempo de 
amamentação, apesar de se verificar que as mães que não tiveram 
a necessidade de regressar à actividade profissional tenderem a 
amamentar durante mais tempo. Estes dados não são iguais aos 
apurados por RYAN & MARTINEZ (1989), AGOlR (1996) e REA (1997), 
que verificaram que o regresso ao trabalho apesar de não ter 
influência sobre a tomada de decisão em amamentar, já tem sobre 
o tempo de duração, no entanto os nossos resultados são 
similares aos de SCARLETT e col. (1996) relativamente aos de um 
estudo comparativo que efectuaram em 15 paises diferentes. 

O facto de se verificar que as mulheres que não tiveram 
necessidade de regressar ao trabalho tendencialmente amamentarem 
durante mais tempo, leva-nos a acreditar que poderíamos chegar a 
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conclusões idênticas às de REA (1997) que conseguiu estabelecer 
uma relação entre a existência de creche no local de trabalho e 
aumento de tempo de amamentação, pelo que esta vertente deverá 
ser melhor explorada em outros trabalhos. 

Hipótese 2- A duração da licença de amamentação influência a 
tomada de decisão do tempo de amamentação. 

Usufruir da licença de amamentação leva a que se amamente 
durante mais tempo. Esta conclusão vem sustentar a necessidade 
da aplicabilidade do Decreto-Lei n° 230/2000 de 23 de Setembro, 
nomeadamente no respeito ao cumprimento dos períodos para a 
amamentação, na exacta medida que estatisticamente comprovou-se 
a sua relação com o aumento do tempo do aleitamento materno. 
Iguais resultados foram obtidos por MAHER (1992), AGuIR (1996) e 
REA (1997), que, mesmo não falando expressamente em licença de 
amamentação, até porque desconhecemos a existência de tal medida 
nos locais onde foram efectuados os estudos, sempre afirmam que 
a disponibilidade temporal concedida pela entidade patronal e 
pelos colegas de trabalho para a manutenção do aleitamento 
materno prolonga o tempo deste. 

Hipótese 3- O hábito tabágico influência a tomada de decisão do 
tempo de amamentação. 

Por se tratar de uma amostra relativamente pequena e com 
poucas mães fumadoras, estatisticamente não se provou ser 
significativo o facto de o hábito tabágico diminuir o tempo de 
amamentação, apesar de se relacionar que as mães não fumadoras 
tendem a amamentar durante mais tempo. Tais conclusões estão em 
todo de acordo com as dos estudos de EDWARDS & col. (1998), 
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SAYERS et al. (1995) e HILL & ALDAG (1996), citados por DENNIS 
(2002) assim como os de LELONG, 2000 que também relacionaram uma 
diminuição do tempo de amamentação em mães fumadoras. 

Estes achados parecem dar consistência às pesquisas de HORTA e 
col. (2001) ao verificarem a acção da nicotina sobre a produção 
de dopamina e a interferência desta na quebra de prolactina, 
desencadeando assim a hipogalácia. 

Hipótese 4- A paridade influência a tomada de decisão do tempo 
de amamentação. 

Através do nosso estudo não comprovamos uma diferença 
estatisticamente significativa entre as primiperas e multiperas 
e o tempo de amamentação, contudo verificou-se uma tendência 
para as multiperas amamentarem durante mais tempo. Parece-nos 
assim haver concordância com os trabalhos de GROSSMAN e col. 
(1990). Pensamos ser necessário estudar melhor a relação entre 
tempo de amamentação e gravidez desejada, em primiperas, na 
medida que esta relação foi encontrada por CHINEBUAH (2001). 

A tendência verificada nas mulheres multiperas em amamentarem 
durante mais tempo poderá estar relacionado com a experiência 
anterior, tais comportamentos foram descritos por BENTLER & 
SPECKART (1979; 1981), quando justificaram através da teoria do 
comportamento passado, a respectiva influência que esse mesmo 
comportamento tem no do presente. 

Hipótese 5- O momento em que decide amamentar influência a 
tomada de decisão do tempo de amamentação. 
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O tempo de amamentação não é influenciado pelo momento da 
tomada de decisão de amamentar, esta conclusão da hipótese em 
estudo é similar com os resultados obtidos por TALAYERO (1999). 
Apesar da tomada de decisão ser uma escolha individual (JEESON & 
RICHARD, 1989), concluiu-se que há inúmeros factores externos e 
internos à própria mãe capazes de em qualquer momento poderem 
modular o comportamento e determinar uma outra tomada de decisão 
(TALAYERO, 1999) . AJZEN & FISHBEIN (1973) são mais específicos ao 
afirmarem que o período de tempo que medeia entre a tomada de 
decisão e o desempenho do comportamento é um periodo susceptível 
de alterações, e de facto assim parece ser, porque se é 
importante o querer fazer muito mais é a influência que a 
ocorrência de factos importantes tem, em especial se tiverem uma 
carga negativa, na execução do comportamento em si, pelo que e 
se tal acontecer, a pessoa desenvolverá por si só mecanismos 
compensatórios às acções resultantes, fazendo então, que se 
estabeleçam mudanças de estratégias para suportar positivamente 
as mudanças de comportamentos entretanto ocorridas. 

Hipótese 6- 0 tempo de demora entre o nascimento e a colocação 
do bebé para a primeira mamada influência a tomada de decisão do 
tempo de amamentação. 

Através da análise estatística não ficou provada a relação 
entre o inicio precoce da primeira mamada e o aumento do tempo 
de amamentação, o que contraria os resultados apurados em outros 
estudos como os de BLOMQUIST (1994), BUXTON et ai. (1991) e 
PEREZ-ESCAMILLA (1999) ambos citados por DENNIS (2002). Tendo em 
conta que as orientações da OMS, através das 10 medidas na 
promoção do aleitamento materno, nomeadamente no seu ponto n° 4, 
faz menção clara para que as mães sejam ajudadas a amamentar na 
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primeira H hora após o parto "Ajudar as mães a iniciar a 
amamentação na primeira meia hora após o parto" (passo 4), tal 
deve ser tomado como prática quotidiana na enfermaria. Como 
refere KING (1991), "o contacto pele a pele iniciam a cascata de 
complexos mecanismos comportamentais, fisiológicos, imunológicos 
e hormonais, percursores da vinculação mãe-filho e promotores do 
sucesso da amamentação" pensamos por isso ser uma orientação 
positiva que se estabeleça o mais precocemente possível a 
amamentação. 

Hipótese n° 7- A introdução dos suplementos lácteos durante o 
internamento na maternidade influência a tomada de decisão do 
tempo de amamentação. 

0 nosso estudo assim como a maioria dos trabalhos consultados, 
nesta vertente, chegaram à conclusão que estatisticamente é 
significativa a relação estabelecida entre a introdução de 
suplementos lácteos na maternidade e a diminuição do tempo de 
amamentação, ficando comprovado que em crianças que receberem 
leite artificial durante o internamento mamaram durante menos 
tempo. Idênticos resultados foram obtidos por HILL & col. (1997) 
e MARTIN-CALAMA (1997) ambos citados por DENNIS (2002), 
HODDINOTT (2000), RODRIGUEZ (2000), GREINER (1999) e REA (2000) 
pelo que deva ser urgente que se mudem radicalmente 
comportamentos nas nossas maternidades abandonando-se o 
facilitismo e alguma displicência com que se administram os 
suplementos lácteos. Mais uma vez sentimos ser importante 
alertar para o cumprimento, do passo 6 que consta das medidas 
para a promoção do aleitamento materno e preconizados pela 
Declaração de Innocenti através da Iniciativa Hospitais Amigos 
do Bebé, "não dar a nenhum recém-nascido nenhum outro alimento 
ou bebida além do leite materno, a não ser que tenham indicação 
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clinica (passo 6). 

Hipótese n° 8- A existência de problemas mamários decorrentes da 
amamentação influência a tomada de decisão do tempo de 
amamentação. 

Não foi estatisticamente significativa a relação entre a 
existência de problemas mamários e a diminuição do tempo de 
amamentação, apesar de se verificar que as mães que não sofreram 
destes problemas terem tendência para amamentar durante mais 
tempo. Estes dados estão apenas parcialmente de acordo com os 
obtidos por DENNIS (2002), ERTEM (2001), VINHA (1994) e CARVALHO 
(2002) na medida que eles estabeleceram relações de causa-
efeito. Provavelmente um outro estudo transversal com a 
utilização de um grupo controle fosse necessário para melhor se 
estabelecer esta relação. 

Hipótese n° 9- A utilização da chupeta influência a tomada de 
decisão do tempo de amamentação. 

A análise desta variável está de acordo com os resultados 
verificados por inúmeros trabalhos e pesquisas internacionais, 
tendo-se verificado, também aqui que é estatisticamente 
significativa a relação entre a utilização da chupeta e a 
diminuição do tempo de amamentação. REA (2000), VICTORA (1997) e 
CARVALHO (2002) comprovaram em estudos semelhantes que há um 
desmame precoce em crianças que utilizaram a chupeta. Mais uma 
vez pensamos ser útil para a promoção do aleitamento materno 
agir mediante o que é preconizado pelo ponto 9 dos 10 passos, 
onde claramente se recomenda não dar chupetas ou bicos 
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artificiais em crianças amamentadas, "Não dar bicos artificiais 
ou chupetas a crianças amamentadas" (passo 9). 

No nosso estudo, não foi estudado o nivel de conhecimentos 
relativamente às implicações para a saúde da criança causadas 
pela utilização deste acessório como parecem alertar os estudos 
de GLORIA (1991) e CARVALHO (2003) e se estes conhecimentos por 
si só seriam promotores de mudança de comportamentos. 

Hipótese 10- A informação especifica sobre aleitamento materno 
ministrada durante a vigilância da gravidez influência a tomada 
de decisão do tempo de amamentação. 

Sem haver uma relação directa estatisticamente significativa 
entre a formação/informação durante a vigilância da gravidez 
sobre aleitamento materno e a duração da amamentação, verificou-
se que há a tendência das mulheres que receberam este tipo de 
informação para amamentarem durante mais tempo. Os nossos 
resultados vão ao encontro aos conseguidos por FERNANDES e col. 
citados por GARCIA & SCHAEFER (1991) que também verificaram que 
a informação introduzida no periodo pré-natal não influência de 
modo significativo a tomada de decisão. Se atendermos que as 
mulheres que receberam formação tendencialmente amamentarem 
durante mais tempo, parece estar de acordo com os resultados 
obtidos nos estudos efectuados por MEECHAM (1990), MORENO & DIOS 
(1993), DESHPANDE & GAZMARARIAN (2000) e TRONICK & COHN (1989), 
ao verificarem que a informação previamente elaborada e 
estrategicamente adequada à população conseguia aumentar os 
niveis de auto-estima e auto-segurança por reforço positivo do 
auto-conhecimento, conseguindo-se desta forma melhores 
desempenhos, neste caso especifico para com a amamentação. 
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No nosso estudo, propriamente dito, carece de elementos 
fundamentais para uma análise aprofundada nesta vertente, na 
medida que conforme foi referido, quase toda a informação 
veiculada se cingiu a um único momento formativo, sem que 
houvesse indicação da uniformidade do mesmo para a população em 
estudo. Acreditamos que num outro estudo e usando um grupo 
controle, poder-se-iam obter resultados mais exactos para esta 
dimensão. 

Hipótese 11- A informação especifica sobre aleitamento materno 
ministrada após o nascimento da criança influência a tomada de 
decisão do tempo de amamentação. 

Os resultados obtidos no estudo desta hipótese são em todo 
semelhantes ao da hipótese anterior, pelo que não nos 
alongaremos em considerações já estabelecidas. A dimensão de 
apoio e informação no pós-parto e sua relação com a duração da 
amamentação foi estudada por JONES (1998), MAHER (1992) e LUCAS 
et ai. (1988) entre outros e eles conseguiram demonstrar que se 
forem desenvolvidos esforços no sentido para que sejam cumpridos 
os requisitos formativos, verifica-se um reforço positivo 
materno que se traduz no aumento da sua própria segurança e por 
consequência leva a aumento do periodo de amamentação. 

Hipótese 12- 0 ter tido experiência anterior em amamentação 
influência a tomada de decisão do tempo de amamentação. 

Ficou estatisticamente comprovado, neste estudo, a relação 
entre experiência anterior em amamentação e aumento do tempo de 
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amamentação. Consideramos por isso haver uma relação com o que 
foi verificado por JEESON & RICHARD (1989) ao estabelecerem que 
a decisão de amamentar se traduz num comportamento aprendido 
através dos conhecimentos pessoais. BRANGER & col. (1998) 
juntaram uma outra variável a esta dimensão que vem dar 
consistência às nossas conclusões, na medida que verificaram que 
o suporte dado pelas avós caso tenham também elas amamentado, 
serviu de reforço positivo no apoio da amamentação dos netos. 

Podemos aqui estabelecer um paralelismo com as conclusões 
obtidas pela hipótese n° 4, em virtude de se ter verificado que 
as multiperas tenderiam amamentar durante mais tempo. Assim, 
pensamos que a existência de uma experiência prévia com a 
amamentação, independentemente do tempo de duração, foi 
determinante para que em outros filhos se tenha amamentado 
durante mais tempo, resultados idênticos aos obtidos por 
GROSSMAN e col. (1990). 
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11- CONCLUSÕES. 

Realizámos um estudo exploratório, descritivo, analítico e 
transversal, numa amostra de 33 mães. Para a selecção da amostra 
foram definidos critérios de inclusão das mães, do parto e dos 
recém-nascidos. 

Considerámos objectivos do estudo: 
• Analisar os factores determinantes para a tomada de decisão 
do tempo de amamentação do filho. 

• Analisar os factores que influenciam a tomada de decisão do 
tempo de amamentação do filho. 

• Identificar comportamentos maternos face à amamentação. 

• Identificar práticas hospitalares relacionadas com a 
amamentação. 

A investigação incidiu sobre as características sócio-
demográficas das mães, suas atitudes face ao aleitamento 
materno, o nivel de informação relativamente à amamentação e 
percepção materna dos factores para o desmame do seu filho. 

Os resultados foram obtidos recorrendo ao uso testes não 
paramétricos como o teste Mann-Whitney, e de Kruskal-Wallis para 
variáveis categóricas. A opção pela aplicação de testes não 
paramétricos teve em conta o facto de se tratar de uma amostra 
relativamente pequena e por não apresentar uma distribuição 
normal. 
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Esta investigação permitiu-nos concluir que: 

• o tempo de amamentação não é significativamente influenciado 
pela necessidade da mãe regressar à actividade profissional. 

• o facto da mãe não ter licença de amamentação diminui 
significativamente o tempo durante o qual ela amamenta. 

• os hábitos tabágicos da mãe parecem não influenciar 
significativamente o tempo durante o qual ela amamenta, no 
entanto verifica-se que mães sem este hábito tem tendência 
para amamentar durante mais tempo. 

• as mães multiparas tendem a amamentar durante mais tempo que 
as mães primiperas apesar da diferença não poder ser 
considerada significativa. 

• o momento em que mãe decide amamentar não influencia 
significativamente o tempo de amamentação. 

• o tempo durante o qual as mães amamentam em função do tempo 
que decorreu entre o nascimento e a primeira mamada do bebé 
não é influenciado significativamente. 

• a introdução de suplemento lácteo durante o internamento na 
maternidade tende a diminuir significativamente o tempo de 
aleitamento dos bebés. 

• a existência de problemas mamários decorrentes da amamentação 
não influencia significativamente o tempo de amamentação dos 
bebés, contudo verificou-se que mães sem qualquer tipo de 
problemas amamentaram durante mais tempo. 

• o uso de chupeta tende a influenciar significativamente o 
tempo de amamentação dos bebés. 
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• o facto das mães receberem informação especifica sobre 
aleitamento materno durante a vigilância da gravidez não 
influencia significativamente o tempo de amamentação, embora 
existe a tendência para que as mães que receberam esta 
informação amamentem durante mais tempo. 

• o facto das mães receberem informação especifica sobre 
aleitamento materno após o parto também não influencia 
significativamente o tempo de amamentação, mas também 
verificamos que existe a tendência para que as mães que 
receberam esta informação amamentem durante mais tempo. 

• as mães que tiveram experiências anteriores de amamentação 
tendem a amamentar durante mais tempo que as mães que não 
tiveram essas experiências. 

Consideramos como principais limitações ao presente estudo: 

• A disponibilidade de tempo para a sua realização. 0 que 
limitou a construção do instrumento de colheita de dados, 
não nos permitindo a auscultação da opinião de peritos na 
área da psicologia social face às teorias do 
comportamento planeado. 

• A falta de recursos logísticos, monetários e de tempo que 
nos permitiria alargar a dimensão da amostra e envolver 
um maior número de participantes, permitindo-nos obter 
resultados mais expressivos. 

212 



12- SUGESTÕES. 

A tomada de decisão da mãe em amamentar é algo subjacente ao 
processo de desenvolvimento pessoal e de socialização. A 
interiorização de condutas favoráveis à amamentação depende do 
esforço individual de cada cidadã, bem como do esforço conjunto 
dos governantes nacionais, organizações nacionais e 
internacionais, profissionais de saúde e agentes de educação. A 
educação pública e escolar desempenha assim um papel importante 
no desenvolvimento de atitudes sociais positivas face ao 
aleitamento materno, uma vez que estas são inerentes à tomada de 
decisão. 

Também o esforço e dedicação em parceria entre os agentes 
atrás citados reforçam a capacidade de influenciar, directa ou 
indirectamente, a implementação de programas de intervenção 
dirigidos adequadamente aos seus intervenientes. 

Os profissionais desta área devem enfatizar a amamentação como 
prioridade. A rotina hospitalar deve, pelo seu lado, dar ênfase 
ao binómio mãe-bebé. A população em geral, continua a ser 
macerada pela publicidade dos produtos industrializados que, 
continuam a interferir neste processo. 

As meninas continuam a receber durante a infância como 
presentes bonecas com biberões e chupetas que funcionam como 
mensagem implícita de que este é o modo correcto de cuidar de um 
bebé. 

Estaremos desta forma a contribuir para uma população mais 
saudável? Estaremos desta forma responder positivamente aos 
normativos internacionais nomeadamente a Declaração dos Direitos 
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da Criança e mais especificamente a Declaração de Innocenti? 

Pensamos então que urge a necessidade de recuperar o tempo 
perdido, intervindo socialmente no sentido de invertermos a 
actual tendência. 

Hoje, grupos específicos de organismos sociais quer sejam 
estatais ou não, vocacionados para a promoção da saúde, deveriam 
ter por base de trabalho os documentos oficiais como sejam a 
Norma de Comercialização de Alimentos para Lactentes de e 
Crianças de Primeira Infância e os diferentes Códigos 
Deontológicos profissionais, visando a permanente monitorização 
das estratégias de marketing das indústrias de alimentos 
infantis, biberões, chupetas e tetinas. 

Devemos continuar a dar especial atenção por um lado a 
rotulagem dos diferentes produtos despistando as frases 
moduladoras de comportamento e por outro relativamente à 
intervenção destas empresas junto dos técnicos e agentes de 
saúde assim como das própria mães e famílias cujo intuito é 
incentivá-los à mudança de comportamento para dar resposta ao 
único intento que é o lucro. 

Não podemos continuar a reconhecer que o aleitamento materno é 
o melhor para o bebé, que a introdução de biberões para a 
administração de suplementos lácteos, chupetas, assim como de 
outros produtos, prejudicam a dinâmica do aleitamento materno, 
tornando-se o caminho mais curto para o desmame precoce, e ao 
mesmo tempo aceitarmos tudo isso pacificamente como 
possibilidade de uso. 

Este estudo ao identificar alguns dos factores determinantes 
da tomada de decisão do tempo de amamentação e reconhecer o 
aleitamento materno como determinante na promoção da saúde, 
prevenção da doença, no desenvolvimento desejável e adequado de 
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um novo ser, permite que se adoptem estratégias planeadas e 
adequadas para o contorno e eliminação dos factores inimigos da 
amamentação. 

Estudos semelhantes poderão igualmente dar o seu contributo ao 
planeamento assertivo de programas, no sentido de se incidir em 
outras variáveis e/ou indicadores que completem os presentes e 
ajudem a promover a tomada de decisão para um tempo de 
amamentação maior. 

0 desenvolvimento de estratégias nacionais consentâneas que 
promovam e apoiem o aleitamento materno, deveriam ser uma 
prioridade, pelo que sugerimos: 

1. Implementação, nas Unidades Funcionais de Saúde, da politica 
de promoção de aleitamento materno preconizada pela Iniciativa 
Hospitais Amigos das Crianças, da qual se destacam as 
seguintes medidas: 

• Formação da equipa de cuidados de saúde; 

• Estabelecimento do contacto pele a pele entre mãe e RN, 
imediatamente após o parto; 

• Fomentar a precocidade da primeira mamada (na primeira hora 
de vida do RN); 

• Não administrar nenhum alimento ou liquido, além do leite 
materno, excepto em situações especiais e mediante 
indicação clinica; 

• Não introduzir tetinas e/ou chupetas e desenvolver acções 
formativas sobre as complicações que advêm do seu uso; 

• Formação e apoio personalizado junto dos agentes de saúde 
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que mais de perto contactam com as mães; 

• Estabelecimento de normas e procedimentos protocolorizados 
no sentido da uniformização quer da linguagem, quer das 
atitudes perante as mães e face ao aleitamento; 

2. Consultas de programas orientados e acessíveis à população. 

3. Implementação de unidades especificas de apoio, promoção, 
formação para o aleitamento materno inseridas na estrutura 
orgânico-estrutural das instituições de apoio e assistência 
materno-infantil: 

• Consulta de enfermagem pré-natal durante, a qual se 
abordasse a fisiologia de lactação, vantagens e 
superioridade do leite materno; 

• Consulta de enfermagem pós-natal, onde se abordassem os 
cuidados específicos relacionados com a amamentação, 
pega e prevenção de problemas mamários; 

• Ensinos específicos sobre a técnica da mamada; 

• Despiste de problemas relacionados com a amamentação; 

• Resolução dos problemas inerentes à lactogénese; 

• Implementação de uma linha de atendimento personalizado 
durante um período de tempo alargado; 

• Capacitação da mãe no sentido de reforçar os 
sentimentos de auto-estima e auto-confiança 
relativamente à amamentação; 

• Capacitação para formar outros profissionais; 
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• Solucionar outras situações relacionadas com a 
amamentação ou respectivo encaminhamento para outras 
entidades competentes. 

4. Criação de núcleos de apoio ao aleitamento materno dirigidos 
às mães que amamentam, de forte implementação social, tendo o 
enfermeiro um papel fundamental na promoção e incentivo do 
aleitamento materno. 
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ANEXOS. 



ANEXO 1 

PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO À PUERPERA 



COLOCAÇÃO DE VINHETA 

António Manuel Rodrigues Ferreira, no âmbito do estudo de investigação que está a 
desenvolver para a tese de mestrado em Ciências de Enfermagem, vem por este meio pedir sua 
autorização para poder reter a morada e contacto telefónico no sentido de a contactar mais tarde 
(sensivelmente daqui a um ano) para através de um questionário, que se quer que seja anónimo, 
possa recolher dados para conhecer o estado de saúde do bebé assim como decorreu o seu estado 
no período compreendido entre o nascimento do seu filho até ele perfazer um ano de idade. 

Com os meus mais cordiais cumprimentos. 

Autorizo que o sr. Enfermeiro António Manuel Rodrigues Ferreira possa reter os dados 
referentes à minha morada assim como contacto telefónico, para mais tarde me poder contactar 
no sentido de colaborar com o seu trabalho de investigação para a tese de mestrado em Ciências 
de Enfermagem. 



ANEXO 2 

QUESTIONÁRIO 



QUESTIONÁRIO, 

CARACTERIZAÇÃO SOCIO-DEMOGRAFICA 

Idade: 

Profissão/ocupação : 

Residência: Urbano [ j Rural [ j 

Escolaridade : Primária I I 
Ciclo Preparatório 
9o Ano de Escolaridade 
11° Ano de Escolaridade 
12° Ano de Escolaridade 
Bacharelato 
Licenciatura 
Mestrado e/ou Dotouramento... 

Estado conjugal: 
Mora com o companheiro 
Mora sozinha 
Mora com os pais 
Mora com os sogros.... 
Outra : 

Exerce alguma actividade laboral? Sim| | Não| | 
Se sim: Por conta própria j Por conta de outrem I 

Gozou de licença de parto? Sim [ | Não | j 
Se sim, durante quanto tempo? Meses 



Gozou de licença de amamentação? Sim Não I 
Se sim, durante quanto tempo? Meses 

No seu dia-a-dia toma café: Sim Não eventualmente 
Se sim quantos cafés, em média, toma diariamente: 

No seu dia-a-dia toma bebidas alcoólicas: 
Sim I I Não I | eventualmente [~ I 
Se sim : 

Que tipo(s) de bebida(s) alcoólica(s): 

Que quantidade, em média, bebe diariamente: copos 

No seu dia-a-dia fuma: Simj | Não [ j eventualmente [ ! 

Se sim quantos cigarros fuma diariamente: 
^^^ cigarros 

Este filho é o seu: 
1° □ 2° Q 3» Q 4* Q 5° ou + Q 

ATITUDES COMPORTAMENTAIS 

A sua gravidez foi planeada? Sim Não 



A sua gravidez foi vigiada? Sim f ~ I Não [~ 1 
Se sim onde: 

Centro de Saúde.., 
Maternidade 
Médico Particular, 

Se sim, com quanto tempo de gravidez é que iniciou as consultas 
de vigilância de gravidez? semanas 

Amamentou este seu filho: Sim [~ | Não I ! 

Se sim, durante quanto tempo o amamentou? semanas/meses 
(riscar o que não interessa) 

Quando tomou a decisão de o amamentar? 
antes de engravidar 
durante a gravidez 
depois do parto 

Refira qual ou quais os motivos pelos quais decidiu amamentar ou 
não amamentar o seu filho? 

Depois do parto o bebé foi posto a mamar: 
Imediatamente 
H hora depois 
1 hora depois 
2 horas ou + depois 



Se o bebé foi colocado a mamar 1 hora ou mais depois do parto, 
qual o motivo apresentado? 

Na maternidade deram suplementos de leite ao seu filho? 
Sim O Não O 

Se sim: antes da primeira mamada , 
após a primeira mamada 
após outras mamadas posteriores, 
não sabe/não lembra , 

Quando da administração do suplemento de leite, na maternidade, 
a iniciativa de o dar partiu: 

De si 
Da enfermeira 
Do médico 
Do seu companheiro/marido 
Da sua mãe/sogra 
De um outro familiar seu, vizinho ou amigo.. 

Quem? 

Qual o motivo dado para a introdução do suplemento de leite 
durante a sua estadia na maternidade? 



Teve problemas mamários relacionados com a amamentação? 
Sim □ Não □ 

No caso da resposta ter sido sim, qual ou quais destes problemas 
teve? 

Mamilo dorido 
Mamilo plano ou invertido 
Ingurgitamento mamário 
Mastite 
Bloqueio do dueto (caroços no peito) 
Depressão pós-parto 
Outro 

qual? 

No caso de ter tido problemas relacionados com a amamentação, a 
quem recorreu para os resolver? 

Médico [__J 
Enfermeira 
Farmacêutico 
Linha telefónica de apoio à amamentação 
Outro 

quem? 

No caso de ter recorrido a uma destas instituições e/ou um 
destes profissionais, deram-lhe um atendimento adequado? 

Sim I I Não I | 



Se respondeu não é capaz de referir porquê? 

No tratamento dos seus problemas recorreu ao: 
Extractor de leite (bomba tira-leite)... 
Técnica manual de extracção de leite.... 
Medicamentos 

Quem lhe fez os ensinos para corrigir os seus problemas: 
Médico 
Enfermeira 
Farmacêutico I  
Linha telefónica de apoio à amamentação 
Outro 

quem? 

Deu a chupeta ao seu filho? 
Sim O Não □ 

É capaz de referir os motivos pelos quais deu ou não deu a 
chupeta ao seu filho? 



Caso tenha dado a chupeta, de quem partiu a iniciativa? 
De si 
Da enfermeira 
Do médico 
Do seu companheiro/marido 
Da sua mãe/sogra 
De um outro familiar seu, vizinho ou amigo.. 

Quem? 

Na maternidade recebeu ofertas que contivessem amostras de 
chupetas? 

Sim I I Não D 
Na maternidade recebeu ofertas que contivessem amostras de leite 
grátis? 

I I N ã o I I Sim 

Na maternidade recebeu ofertas que contivessem amostras de 
biberões? 

I — I N ã o I — I Sim 

Após a saida da maternidade introduziu suplementos de leite? 
Sim O Não □ 

No caso de ter respondido que sim, quando o fez: 
Na primeira semana de vida 
Na segunda semana de vida 
Durante a segunda quinzena de vida 
No segundo mês de vida 
No terceiro mês de vida D 



Onde foi orientada para a introdução do suplemento de leite: 
Maternidade 
No Centro de Saúde 
Médico particular 
Decisão da família 

Depois da alta da maternidade, de quem partiu a iniciativa para 
a introdução do suplemento de leite: 

De si 
Da enfermeira 
Do médico 
Do farmacêutico 
Do seu companheiro/marido 
Da sua mãe/sogra 
De um outro familiar seu, vizinho ou amigo.. 

Quem? 

Qual o motivo para a introdução do suplemento de leite? 

Onde compra normalmente o leite para o seu filho? 
Na farmácia 
No supermercado/hipermercado 

Para comprar o leite utiliza receita médica? 
Sim [ | Não [__J 



No caso de ter outros filhos, amamentou-os? 
Sim J I Não [ j 

Se sim durante quanto tempo os amamentou (aproximadamente)? 
Meses 

refira qual ou quais as causas que a levaram a suspender a 
amamentação do(s) seu(s) outro(s) filho(s)? 

FORMAÇÃO MATERNA PARA AMAMENTAÇÃO. 

A senhora, em algum momento, recebeu algum tipo de informação 
sobre amamentação durante as consultas de vigilância da 
gravidez? 
Sim I | Não j Não lembra 

Se sim: quantas teve? 
Quem as fazia? 

Havia espaço para perguntas e respostas? 
Sim □ Não □ 



Depois do parto deste seu filho teve sessões exclusivas sobre 
amamentação? Sim j J Não | 
Se sim onde: 

Maternidade 
Centro de saúde 
Médico particular 
Grupo de aj uda 
Outro r~| Qual: 

PERCEPÇÃO MATERNA DOS FACTORES DE DESMAME. 

Para terminar, gostaria que, relativamente ao seu caso, 
assinalasse com um X as causas que considera terem ocorrido para 
que tivesse tomado a decisão de suspender a amamentação do seu 
filho. 

Sim Não 

O meu médico aconselhou a introdução de suplemento 
A enfermeira aconselhou a introdução do suplemento 
0 farmacêutico aconselhou a introdução do suplemento 
0 meu marido/companheiro aconselhou a introdução do 
suplemento 
A minha mãe/sogra aconselhou a introdução do suplemento.. 
Os meus vizinhos/amigos aconselharam a introdução do 
suplemento 
Sabia das vantagens do leite materno para o meu filho . . . 
Sabia das vantagens para mim ao amamentar 
Tinha pouco leite para as necessidades do bebé 
O meu leite era fraco para o bebé 
Não sabia a quantidade de leite que o meu filho bebia . . . 
Ao amamentar o peito fica descaído e eu não queria que 
o meu ficasse assim 
Ao amamentar o peito fica descaído e o meu marido/ 
companheiro não queria que o meu ficasse assim 
Tinha vergonha de mostrar o meu peito em público para 
amamentar o meu filho 

D D 
D D 
D D 
D D 
D D 

D D 
D D 
D D 



O meu marido/companheiro, nas relações sexuais, 
ficava inibido com a presença do leite nos seios ( | | | 
O meu marido/companheiro, nas relações sexuais tinha 
medo de me magoar por causa dos seios cheios de leite.... ! [ | j 
Os seios cheios de leite inibia-me nas relações intimas 
com o meu marido/companheiro j | 
Em virtude de ter regressado ao trabalho não pude 
continuar amamentar o meu filho I—I I—I 
O meu filho chorava muito e dava a impressão de não 
ficar satisfeito com o meu leite | | | | 
Gostava de me parecer com as figuras públicas das 
revistas e como eles dar o biberão ao meu filho j j | j 
É mais fácil dar o biberão ! j 
É mais prático dar o biberão I j 1 
É melhor para o bebé beber leite do biberão í | [ ] 
Sentia-me muito mais segura ao dar o biberão Q Q 
Controlava melhor a quantidade de leite dada ao meu filho, f | F I 
O meu filho ficou doente o que obrigou a dar-lhe biberão. r~| j~~| 
Fiquei doente o que me obrigou a dar-lhe biberão r~~\ i ~i 
Tomava medicamentos que interferiam com o meu leite r—i r j 
0 meu filho teve de ir para o infantário e eu não podia ir J 

dar-lhe o peito |~~ I I I 
Desde sempre não quis dar o peito ao meu filho I 1 I 1 
Não tive apoio nem ajuda para tirar dúvidas quando não 
conseguia estabelecer uma boa mamada — — 
Não tive sessões de esclarecimento sobre aleitamento .... I—I I—I 
Tive problemas mamários o que me obrigou asuspender a 
amamentação | | | | 
Não consegui tirar o leite suficiente para dar ao 
meu filho [ | [ j 
O meu peito era muito grande e atrapalhava a mamada j j [ j 
0 meu peito era muito pequeno e o meu filho tinha 
dificuldade em fazer uma boa pega 1 | | | 

Outra situação: 
Qual? 



CRENÇAS RELACIONADAS COM A AMAMENTAÇÃO. 

Conhece alguma crença popular relacionada com a amamentação e 
que tenha interferido consigo no sentido de a ter conduzido ao 
desmame do seu filho? 

Sim Q Não \^\ 

Se sim poderia relatá-la em poucas palavras? 

MUITO OBRIGADO PELA SUA COLABORAÇÃO E FELICIDADES, 

António Ferreira 
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