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RESUMO 

 

 

A amamentação exclusiva até os seis meses de idade configura-se como um dos principais fatores 

de diminuição da mortalidade infantil. Entretanto, o índice de desmame precoce ainda é alto. Tal 

fator pode ser explicado pela falta de conhecimento dos benefícios do aleitamento materno 

exclusivo. Para tanto, o objetivo deste trabalho é descrever os benefícios do aleitamento materno 

exclusivo até os seis meses de idade para mãe e bebê, por meio de revisão bibliográfica, o que de 

certa forma pode contribuir para diminuição do desmame precoce, bem como direcionar novas 

formas de abordagem e a prática do profissional de saúde, no município de Santa Cruz do 

Escalvado, Minas Gerais. 

 

Palavras-chave: aleitamento materno exclusivo; amamentação; criança. 

 

 

ABSTRACT 

 

Exclusive breastfeeding up to six months of age is one of the main determinants in decreasing 

child mortality. However, early weaning rates are still high. Such factor can be explained by the 

lack of knowledge regarding the benefits of exclusive breastfeeding. Thus, this study aims to 

describe the benefits of exclusive breastfeeding up to six months of age for both baby and 

mother, what could contribute in order to decrease early weaning rates and to guide new 

approaches and improve the practices of health professionals in the city where the study took 

place, Santa Cruz do Escalvado, Minas Gerais. 

 

Key-Words: exclusive breastfeeding, breastfeeding, child. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A amamentação exclusiva, até os seis meses de idade, tem sido um dos principais fatores 

que contribuíram para redução da morbimortalidade infantil nos últimos anos. Outras 

intervenções também foram importantes, como vacinação, Programa Bolsa Família, 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento e as estratégias Atenção Integrada às 

Doenças Prevalentes na Infância - AIDPI e Saúde da Família. 

Segundo dados do IBGE, em 1990 o coeficiente de mortalidade infantil era de 47,1 óbitos 

por mil bebês nascidos vivos, para 23,3 (em 2008), representando redução média de 50% (IBGE, 

2010). Dessa forma, o Brasil está entre os países a atingir a quarta das oito metas do milênio que 

é reduzir em dois terços essa taxa até 2015. 

As principais causas da morbimortalidade infantil foram agrupadas pelo Ministério da 

Saúde, tendo como base a incidência das doenças que a identifica entre 1980 e 2005. São elas: 

doenças diarréicas agudas, doenças imunizáveis, desnutrição e anemias nutricionais, infecção 

respiratória aguda, afecções perinatais e malformações congênitas (BRASIL, 2010). 

Sendo assim, ações como saneamento básico adequado, programas de vacinação, combate 

às infecções respiratórias agudas e doenças diarréicas, aliadas às medidas de incentivo e estímulo 

ao aleitamento materno, podem também refletir nesse decréscimo (ALMEIDA et al., 2010). 

O estímulo e incentivo ao aleitamento materno configuram-se como uma das mais 

importantes ações, visto que a amamentação exclusiva até os seis meses de idade previne e 

protege a criança de doenças, pois o leite materno reúne características nutricionais ideais, 

propiciando o desenvolvimento de inúmeras vantagens imunológicas, segundo Marques; Lopes; 

Braga (2009), tais como proteção da flora intestinal contra agentes causadores da diarréia e 

produção da imunoglobulina A, que protege a criança das doenças respiratórias (TOMA; REA, 

2008; GIUGLIANI, 2000). 

Entretanto, apesar de todas as campanhas pró-aleitamento materno perceptíveis, inclusive 

as propagadas pelos meios de comunicação, ainda existem dúvidas e desconhecimentos quanto 

aos fatores importantes e os benefícios efetivos da amamentação exclusiva para a criança e 

também para a mulher. Neste sentido, o leite materno acaba sendo concebido como complemento 

alimentar, muitas vezes dispensável, provocando, então, o desmame precoce. 
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2 JUSTIFICATIVA 

 

A questão do aleitamento materno, seus benefícios para o bebê e a mãe, o é claramente 

percebida nos atendimentos e no acompanhamento aos grupos de gestantes e lactantes, atendidos 

na unidade do PSF, da cidade de Santa Cruz do Escalvado, Minas Gerais, sendo o problema que 

permeia este estudo. 

O município de Santa Cruz do Escalvado localiza-se na região da Zona da Mata de Minas 

Gerais e sua população total é de 4.996 habitantes, segundo Censo do IBGE de 2010. Dentre 

esses, 1.734 (35%) vivem na área urbana e 3.262 (65%), na área rural. A principal atividade 

econômica do município é a produção agropecuária, contando ainda com pequenos 

estabelecimentos comerciais (IBGE, 2010). 

Com relação à Saúde, Santa Cruz do Escalvado possui gestão plena, pertencendo à 

Superintendência Regional de Saúde de Ponte Nova. Pelo fato de não possuir hospitais, há no 

município uma pactuação com dois hospitais de média e alta complexidade que se localizam na 

cidade de Ponte Nova (há 33 km), além do Consórcio Intermunicipal de Saúde que também se 

localiza nessa. Em relação ao quadro epidemiológico do município, o mesmo é endêmico em 

Doença de Chagas e Esquistossomose, o que demanda atuação de agentes de endemias para 

controle destas doenças. Outras doenças são prevalentes no município, como hipertensão arterial 

sistêmica; diabetes mellitus tipo 2; dislipidemia, e parasitoses intestinais. Tem pouca incidência 

de leishmaniose tegumentar e tuberculose pulmonar. Os casos de dengue no município não são 

autóctones. 

O município de Santa Cruz do Escalvado possui duas equipes do Programa Saúde da 

Família – PSF, compostas por um médico, um enfermeiro, um técnico em enfermagem, seis 

agentes comunitário de saúde, um dentista, um auxiliar de consultório dentário e um técnico em 

higiene bucal. As equipes realizam atendimento na zona urbana e rural dividindo-se os dias da 

semana para cada localidade. Cada equipe é responsável por três unidades básicas de saúde e pela 

Policlínica, e atendem a uma população de 2.500 pessoas. As atividades desenvolvidas por cada 

equipe são: consultas programadas, médica e de enfermagem, para grupos de riscos e demanda 

espontânea; visitas domiciliares (de acordo com demanda dos ACS e de familiares), consultas de 

puericultura e planejamento familiar, grupos operativos, reuniões de equipe e atendimento aos 

portadores de transtorno mental. 

Com base nas ações desenvolvidas na puericultura e no planejamento familiar, torna-se de 

extrema importância para o exercício da enfermagem na unidade básica de saúde de Santa Cruz 

do Escalvado – Equipe 1, compreender os benefícios do aleitamento materno para a criança e a 

mulher, o que de certa forma pode contribuir para diminuição do desmame precoce, bem como 

direcionar novas formas de abordagem e a prática do profissional de saúde. 
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3 OBJETIVO 

 

- Descrever os benefícios do aleitamento materno exclusivo até os seis meses de idade para a mãe 

e o bebê, por meio de revisão bibliográfica.  
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4 METODOLOGIA 

 

Este estudo trata-se de uma revisão bibliográfica acerca dos benefícios do aleitamento 

materno exclusivo até os seis meses de idade para a mãe e o bebê. Nesse sentido, foram 

realizadas busca de publicações acerca dos temas, aleitamento materno, amamentação exclusiva e 

desmame precoce, nas bases de dados da Biblioteca Virtual em Saúde – BVS, onde foram 

encontrados quatro artigos sobre mortalidade infantil e seis sobre amamentação exclusiva, 

publicados nos últimos cinco anos. Além disso, foram pesquisados artigos na base de dados do 

Google Acadêmico, encontrando outros sete artigos sobre amamentação exclusiva, publicados 

nos últimos dez anos, todos em português. De posse dos artigos, realizou-se leitura criteriosa dos 

mesmos, direcionando para o objetivo do trabalho. 
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5 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

A Revisão bibliográfica presente nesse estudo abordará o contexto histórico que permeia a 

amamentação desde a antiguidade, apresentando por fim, os benefícios desta para a mãe e para o 

bebê. 

 

5.1 Um breve histórico acerca da amamentação 

 

O aleitamento materno foi, por muitos séculos, considerado apenas como dimensão 

biológica do ato de amamentar, ou seja, foi concebido como algo natural, instintivo, biológico e 

próprio da espécie (ALMEIDA; NOVAK, 2004). 

Essa concepção biológica do aleitamento materno desconsidera, então, fatores históricos, 

físicos, culturais e socioeconômicos que influenciaram e influenciam na prática da amamentação 

ao longo da história e ainda hoje. 

Durante o período pré-histórico, o único alimento oferecido ao recém-nascido era o leite 

materno (CASTILHO; BARROS FILHO, 2010). Isso porque os povos eram nômades e 

dependiam da caça e da colheita de alimentos para sua sobrevivência. Assim, quando a mãe não 

podia amamentar, a criança estava condenada à morte, a menos que outra mulher a substituísse. 

Dessa forma, é possível afirmar que, provavelmente, a amamentação prolongava-se até a criança 

ser capaz de procurar seu próprio alimento. 

A partir do momento em que o homem nômade fixou-se, foi possível a este plantar, colher 

e domesticar animais, o que permitiu a introdução de leite animal aos lactantes, já que as mães 

não podiam amamentar por meio de utensílios ou diretamente do ubre (CASTILHO; BARROS, 

2010). Essa fixação propiciou também o desenvolvimento científico, dentre o qual, a medicina 

que tem raízes na Grécia e Arábia antigas. 

Dessa forma, já na história antiga, percebe-se o interesse pela amamentação inclusive 

entre os filósofos: 

 
[...] Hipócrates apontava que a introdução de alimentos sólidos deveria ocorrer assim que 
apontassem os primeiros dentes. Aristóteles, em História Animalium, discorre sobre o 
aspecto do leite (humano e animal) e suas qualidades, afirmando que "o leite é composto 
de soro e coalho", "o rico em coalho é mais nutritivo", mas "o mais saudável para as 
crianças é o que contém menor quantidade de coalho” (CASTILHO; BARROS FILHO, 
2010, p. 1). 

 

Durante a Idade Média, as principais recomendações versavam sobre a importância do 

aleitamento materno ministrado ou pela mãe ou pela ama de leite. 

Os moralistas, tendo Plutarco como principal expoente, eram contrários à contratação de 

amas, pois acreditavam que “além de o leite ser o melhor alimento, o ato de amamentar ajudava a 
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fortalecer os laços de afeto” (COLON; COLON, 1999 apud CASTILHO; BARROS FILHO, 

2010, pg. 1). Assim, a mãe só não amamentava se estivesse doente. Já os médicos não eram 

contra as amas de leite, mas recomendavam que essas deveriam ser muito bem escolhidas, visto 

que acreditavam que a criança absorvia as características físicas da nutriz (CASTILHO; 

BARROS FILHO, 2010). 

A influência do Renascimento e do Iluminismo mudou os conceitos citados, 

empreendidos na Idade Média. Sendo assim, o colostro passou a ser valorizado e desaconselhava-

se introdução de outros alimentos até os seis meses de idade, bem como fervura do leite animal, 

que só deveria ser acrescentado às papas após o cozimento dos outros ingredientes. 

Esses fatores foram consolidados também pelos higienistas do século XIX, que também 

condenavam rigorosamente o aluguel de amas de leite (ALMEIDA; NOVAK, 2004). 

Simultâneo à consolidação da medicina higienista tem início a Revolução Industrial, que 

passou a influenciar o comportamento milenar, no que diz respeito à alimentação infantil 

(CASTILHO; BARROS FILHO, 2010). Isso se explica pela inserção das famílias na cidade e da 

mulher no mercado de trabalho. A permanência menor com os filhos e a escassez de produtos de 

subsistência levou a mulher a substituir o leite materno por alimentos industrializados, como, por 

exemplo, a 

 
“Fórmula artificial completa para a alimentação infantil", pois dispensava a mistura ao 
leite por conter leite em pó, farinha de trigo, malte e açúcar. Sua propaganda salientava 
que era "o melhor alimento para as crianças", pois o leite de vaca, no calor, podia causar 
doenças gastrintestinais, e para o preparo do novo alimento "bastava misturar o pó à água" 
(SCHUMAN, 2003; LEVENSTEIN, 1983 apud CASTILHO; BARROS FILHO, 2010, p. 
1). 

 

Além dessas, outras fórmulas foram desenvolvidas e apresentadas ao mercado como 

fórmulas lácteas, leite em pó e farinhas de soja. 

Essa proliferação de produtos lácteos teve como principais incentivadores as indústrias, as 

revistas especializadas, a mídia televisiva e os próprios profissionais de saúde, principalmente 

médicos. Divulgando a ideia de que o leite materno precisava ser complementado, mesmo nas 

situações em que não se diagnosticava hipogalactia (ALMEIDA; NOVAK, 2004).  

Assim, promoveu-se a cultura do desmame que prevaleceu até a metade do século XX. A 

segunda metade deste século marca a retomada da valorização da prática da amamentação, sendo 

o leite materno considerado em seus aspectos biológicos, sociais e econômicos. 

Baseado nisso, inicia-se então a campanha permanente pró-aleitamento materno 

envolvendo todos os mecanismos de propagação e programas de saúde pública, agora tendo os 

meios de comunicação como grandes aliados. Dessa forma, são apresentados, portanto, os 

benefícios da amamentação para mãe e filho, onde através do incentivo e acompanhamento, 

busca-se a sensibilização da importância deste ato. 
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5.2 Benefícios do aleitamento materno exclusivo para o bebê  

  

A importância do aleitamento materno para o desenvolvimento da criança nos âmbitos 

físico e emocional é comprovadamente incontestável (NARCHI et al., 2008). 

As pesquisas realizadas a partir dos anos oitenta contribuíram para melhor compreensão 

dos benefícios que esta prática proporciona e ressaltam que a amamentação exclusiva reduz os 

riscos de morbidade e mortalidade infantil (TOMA; REA, 2008). Isso se explica pelo fato de o 

leite materno reunir características nutricionais ideais propiciando o desenvolvimento de 

inúmeras vantagens imunológicas e psicológicas (MARQUES; LOPES; BRAGA, 2004). 

O primeiro benefício do aleitamento materno exclusivo é percebido logo nas primeiras 

horas de vida do bebê, através do contato pele a pele: trata-se da regulação da temperatura 

corporal do recém-nascido (MERCER et al., 2007 apud TOMA; REA, 2008). Isso porque o 

contato pele a pele desencadeia uma série de eventos hormonais que faz com que a temperatura 

da mama aumente propiciando o aquecimento do bebê. 

Além do benefício citado, outro também percebido nas primeiras horas de vida diz 

respeito à flora intestinal, a criança amamentada exclusivamente apresenta “uma flora intestinal 

benéfica, com maior quantidade de bifidobactérias e menos Clostridium dificile e Escherichia 

coli” (TOMA; REA, 2008, pg. 238). Tal fato explica-se pelos 

 
[...] vários tipos de oligossacarídeos e glicoconjugados presentes no leite materno, 
conhecidos como agentes pré-bióticos; estimulam a colonização do intestino por 
microorganismos benéficos. Esses agentes atuam na primeira etapa essencial da 
patogênese ao impedir que um microorganismo se fixe na parede celular (TOMA; REA, 
2008, p. 238) 

 

A amamentação exclusiva prolongada até os seis meses de idade traz o benefício de 

proteção à criança “contra infecções dos tratos gastrintestinal e respiratório” (KRAMER et al., 

2004 apud TOMA; REA, 2008, p. 240).  

A maior proteção do aleitamento materno exclusivo diz respeito à diarréia e à enterocolite. 

Estudos recentes comprovam que as crianças amamentadas exclusivamente nos seis primeiros 

meses de vida apresentam risco quinze vezes menor de desenvolver essas doenças se comparadas 

às crianças que não recebem a amamentação exclusiva ou recebem amamentação mista 

(GIUGLIANI, 2000; MARQUES; LOPES; BRAGA, 2004; TOMA; REA, 2008). 

Quanto às doenças respiratórias e também do ouvido, o principal fator protetor da 

amamentação exclusiva reside na presença da  

 
[...] imunoglobulina A (IgA) secretora, um anticorpo resultante da resposta da mãe à 
exposição prévia a agentes infecciosos. Ela tem como característica sobreviver nas 
membranas das mucosas respiratória e gastrintestinal e ser resistente à digestão 
proteolítica. Além de impedir que agentes patogênicos se fixem nas células da criança 
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amamentada; ela limita os efeitos danosos do processo inflamatório (JACSON; NAZAR 
2006 apud TOMA; REA, 2008, p. 240). 

 

Essa proteção “contra mortes por infecções respiratórias mantém-se constante nos 

primeiros dois anos de vida” (GIUGLIANI, 2000, p. 4), diminuindo em 17 vezes o risco de 

contraírem pneumonia, por exemplo, como afirmam César et al., 1999 apud Toma; Rea, 2008. 

Nesse sentido, além do aleitamento materno contribuir para a redução da mortalidade 

infantil, estudos realizados na última década sinalizam que ela protege também contra morte 

súbita do lactente, diabete insulino-dependente, doença de Crohn, colite ulcerativa, linfoma, 

doenças alérgicas e outras doenças crônicas do aparelho digestivo (GIUGLIANI, 2000). 

Outro fator importante relativo à amamentação exclusiva diz respeito à nutrição. O leite 

materno contém propriedades nutricionais ideais para o crescimento e desenvolvimento da 

criança ajudando inclusive na proteção contra a obesidade. 

Em estudo realizado em 2009 por Simon; Souza; Souza (2009), essa proteção ficou 

evidente mostrando que quanto maior a quantidade de leite materno recebido no início da vida, 

maior a proteção em relação a sobrepeso e obesidade. Silveira et al. (2008) afirmam que são 

fatores desencadeantes da obesidade, principalmente na infância, o desmame precoce e a 

alimentação inadequada. Para Balaban e Silva (2004), os lactentes alimentados ao seio materno, 

possivelmente desenvolvam mecanismos mais eficazes para regular sua ingestão energética, uma 

vez que tais mecanismos não sofreriam influências externas, preservando assim os sinais internos 

de fome e saciedade e, consequentemente, a obesidade futura. 

Por fim, estudos sugerem que crianças amamentadas exclusivamente apresentam médias 

mais baixas de pressão sanguínea e de colesterol total, e melhor desempenho em testes de 

inteligência (TOMA; REA, 2008). 

 

5.3 Benefícios da amamentação para a mãe 

 

As pesquisas realizadas sobre amamentação, ao longo dos anos, apontam os benefícios 

que esta acarreta para a saúde do bebê. No entanto, não apontam ou abordam de forma sumaria 

seus benefícios para a mulher que amamenta, levando a certo desconhecimento por parte da 

mesma. 

Para tentar suprir essa falta de informação e evitar assim o desmame precoce estudos 

recentes voltam-se para essa questão e, cada vez mais, evidencia-se os benefícios da 

amamentação para a mulher. 

O primeiro benefício aqui descrito é a proteção contra o câncer de mama que, apesar de 

controvérsias nos primeiros estudos, hoje tem sua comprovação (TOMA; REA, 2008). Segundo 

Zerger; Grazziotin (2008), o aleitamento materno pode ser responsável por até 2/3 da redução do 

câncer de mama. Isso pode ser comprovado por estudos realizados em 30 países envolvendo 
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cerca de 50 mil mulheres (TOMA; REA, 2008). Esses estudos comprovaram, ainda, que quanto 

mais tempo a mulher amamentar, maior será a proteção contra este câncer. A explicação para o 

efeito protetor da mama contra o câncer está relacionada ao fato de que células com funções 

imunológicas, principalmente os macrófagos, presentes no leite teriam um papel fundamental na 

destruição das células chamadas neoplásicas (MARTINS FILHO, 1987 e GOMES, 2000 apud 

ZERGER; GRAZZIOTIN, 2008; TOMA; REA, 2008; GIUGLIANI, 2000).  

O fator protetor contra cânceres estende-se até os de ovário e endométrio. Para o câncer de 

ovário, a explicação pode estar no fato de a amamentação inibir a ovulação, tendo como hipótese 

que o câncer ovariano aconteça devido a traumas ininterruptos e proliferações celulares (cistos e 

células malignas) (REA, 2006 apud ZERGER; GRAZZIOTIN, 2008). Já com relação ao câncer 

de endométrio, pesquisa realizada no Japão encontrou um maior risco deste câncer entre 

multíparas que nunca haviam amamentado (OKAMURA et al., 2006 apud TOMA; REA, 2008). 

Outro benefício da amamentação pode ser percebido já nas primeiras horas pós-parto: a 

sucção precoce do bebê provoca maior liberação de ocitocina, hormônio responsável pela 

contração uterina que o faz voltar mais rapidamente ao tamanho pré-parto, diminuindo assim, 

hemorragias e, consequentemente, anemia (LANA, 2001; KING, 1998; MARTINS FILHO, 1987 

apud ZERGER; GRAZZIOTIN, 2008; REA, 2004 apud TOMA; REA, 2008). 

A recuperação corporal da mulher também é um benefício comprovado pela prática da 

amamentação. Segundo Toma; Rea (2008), estudo realizado no Brasil por Kac et al. (2004) com 

405 mulheres mostrou que “a cada mês a mais de amamentação, houve uma média de redução de 

0,44 kg no peso da mãe” (KAC et al. 2004 apud TOMA; REA, 2008). Isso se explica por que 

 
[...] Durante a gestação, o corpo da mulher estoca 2,3 a 3,2 Kg de gordura para as 
necessidades da lactação. A mãe que amamenta usará esse estoque de gordura 
gradualmente, durante os primeiros seis meses, retornando ao seu peso pré-gestacional (...) 
Sabe-se que se a amamentação for exclusiva e feita sob livre demanda do bebê, por no 
mínimo seis meses, maior será a retirada de calorias do corpo da mãe, contribuindo para 
uma perda de peso mais rápida (BURROUGHS, 1996; BRASIL, 1996 apud ZERGER; 
GRAZZIOTIN, 2008, s.p). 

 

Embora haja controvérsias, o menor risco de desenvolver osteoporose também foi 

identificado como um benefício da amamentação. Segundo Blaauw et al. (1994) apud Zerger; 

Grazziotin (2008), a incidência de osteosporose em mulheres que não amamentam foi quatro 

vezes maior em relação as que amamentam, apresentando estas menor índice de fraturas (TOMA; 

REA, 2008). 

Além desses fatores, a amamentação pode, ainda, servir como método de planejamento 

familiar visto que pode ajudar no espaçamento gestacional. O aleitamento materno não é só um 

método anticoncepcional eficiente, como também efetivamente diminui a fertilidade da mulher, 

já que a amamentação retarda o retorno da ovulação e da menstruação. Dessa forma, a 

amamentação pode ser usada como método antigestacional. Esse método é chamado de lactância 
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amenorreica e, para que atinja 98% de sua eficácia, é preciso que se considerem alguns aspectos, 

segundo Zerger; Grazziotin (2008):  

 
[...] a mãe deve estar com menos de seis meses após o parto, ainda não tiver apresentado 
sangramento menstrual; e amamentar exclusivamente, dia e noite e sob demanda do bebê, 
e o bebê mamar pelo menos oito vezes em 24h, sem intervalos muito longos entre as 
mamadas (...). As mulheres que seguem essas orientações, até seis meses após o parto ou 
que tiveram apenas um sangramento vaginal, poderão, ainda assim, ter sua fertilidade 
diminuída se observarem às recomendações para um aleitamento materno ótimo. Além 
disso, em vários países, as mulheres podem amamentar por 18 a 24 meses e continuarem 
amenorréicas por 12 meses ou mais, mantendo-se inférteis por 12 a 15 meses após o parto 
(ZERGER; GRAZZIOTIN, 2008, s.p). 

 

Conforme os elementos descritos, são inegáveis a importância e os benefícios que a 

amamentação dispõe para a saúde da mulher que amamenta. Além disso, esse ato reflete também 

na sua saúde psicológica, visto que ao amamentar, a mãe estabelece uma relação profunda com 

seu filho, de afeto e dependência, sentindo satisfação por dar algo de si (CAMPESTRINI, 1992 

apud ZERGER; GRAZZIOTIN, 2008). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

  Apesar de todo empenho e envolvimento dos profissionais de saúde na estimulação da 

prática do aleitamento materno exclusivo até os seis meses, apesar das informações divulgadas, 

principalmente pela mídia televisiva acerca das vantagens de se amamentar, percebemos ainda 

um baixo índice de amamentação em nossa unidade de saúde. Este fato nos preocupa muito, 

considerando que grande parte das crianças que procura o serviço com queixas de saúde, 

principalmente problemas respiratórios, foram desmamadas antes dos seis meses. 

Sendo assim, esta revisão aponta benefícios da amamentação exclusiva para a mãe e o 

bebê, e ao mesmo tempo aponta alguns caminhos no sentido de melhorar este indicador de saúde 

na atenção primária. Um desses caminhos seria durante as consultas de pré-natal, explicar à 

gestante acerca dos benefícios da amamentação para ela e para o filho, sem, contudo, desmerecer 

sua vontade e desejo de amamentar. Outras oportunidades de se trabalhar os benefícios desta 

prática, seria durante as visitas domiciliares realizadas pela equipe, na vinda da criança ao serviço 

para realização do teste do pezinho, durante a vacinação, durante as consultas de 

acompanhamento do crescimento e desenvolvimento (puericultura), durante as consultas médicas 

e durante os grupos operativos.  

Enfim, são inúmeras as possibilidades de se trabalhar os benefícios da amamentação. No 

entanto, é necessário sensibilização, motivação e persistência por parte dos profissionais de saúde 

em estimular esta prática, considerando sua importância no combate e controle da 

morbimortalidade infantil.  
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