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RESUMO 
 

O aleitamento materno é a mais sábia estratégia natural de vínculo, proteção, 

nutrição e desenvolvimento afetivo e psicológico para a criança. O presente 

estudo teve como objetivo identificar, a partir de levantamento bibliográfico as 

principais dificuldades encontradas pelas nutrizes durante a amamentação que 

desencadeia o desmame precoce antes do sexto mês de vida. Trata-se de uma 

pesquisa de revisão bibliográfica de artigos e livros. 

 

Palavras Chaves: Amamentação; Desmame precoce; Aleitamento materno; 

Alimentação complementar.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

Breastfeeding is the wisest strategy for natural bonding, protection, nutrition and 

psychological and emotional development for children. This study aimed to 

identify, from a literature review the main difficulties encountered during 

breastfeeding by mothers that triggers early weaning before sixth month of life. 

It is a literature review of research articles and books. 

 

Key-words: breastfeeding, early weaning, breastfeeding, complementary 

feeding. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

O leite materno é a primeira alimentação humana e fonte de nutrientes para as 

funções biológicas, sendo considerado o melhor alimento para lactentes, por ter o papel 

muito importante na proteção imunológica contra doenças infecciosas, na adequação 

nutricional e no desenvolvimento afetivo e psicológico. O presente estudo teve como 

objetivo identificar, a partir de levantamento bibliográfico, quais as dificuldades 

encontradas pelas nutrizes que influenciam no desmame precoce (Almeida et al., 2004). 

O leite materno representa o melhor alimento para a criança nos primeiros meses 

de vida. Contudo, apesar da excelência do aleitamento materno e da retomada da prática 

nos últimos anos, o desmame precoce ainda é bastante frequente e os índices de 

aleitamento observados são inferiores às recomendações oficiais. A amamentação é uma 

opção materna que envolve uma complexa interação de fatores socioeconômicos, 

culturais e psicológicos. Os serviços materno-infantis também têm importante papel em 

sua promoção (Caldeira, Fagundes, Aguiar, 2008). 

Considerando o papel protetor do aleitamento materno sobre a morbidade e 

mortalidade infantis, as iniciativas de promoção da prática devem ser consideradas 

prioritárias dentro das políticas de saúde pública de cuidado infantil. O treinamento 

específico é fundamental para a efetividade do trabalho de promoção da amamentação, 

propiciando confiança nas equipes de saúde e facilitando maior envolvimento nas 

atividades (Almeida et al., 2004). 

 

O tema proposto para este projeto de pesquisa é a Promoção do Aleitamento 

Materno Exclusivo: Dificuldades que levam ao Desmame Precoce. O aleitamento 

materno exclusivo é sinônimo de sobrevivência para o recém-nascido, portanto um 

direito inato.   

As principais dificuldades encontradas pelas nutrizes que influenciam no 

desmamem precoces e contribuem para a introdução de alimentação complementar 

antes do sexto mês de vida do bebê. 

Na área de abrangência do Programa Saúde da Família (PSF) São Cristóvão foi 

possível perceber através do diagnóstico situacional e do acompanhamento das crianças 

menores de um ano de vida na puericultura, que menos de 40% destas crianças 

conseguiu manter o aleitamento materno exclusivo até o sexto mês de vida. 



A Organização Mundial de Saúde juntamente com o Ministério da Saúde 

recomendam o aleitamento materno exclusivo até os primeiros seis meses e mantido 

com alimentos complementares até os dois anos de idade (Almeida et al., 2004). 

 

A partir do levantamento das principais dificuldades encontradas pelas nutrizes 

em manter o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, será possível 

organizar ações voltadas para o aumento da taxa de amamentação exclusiva das crianças 

menores de seis meses de vida da área de abrangência do PSF. A equipe terá nova 

estratégia para ser abordada com a nutriz e seus familiares em relação à amamentação e 

a introdução de alimentação complementar.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 JUSTIFICATIVA 

 

 

O aleitamento materno deve ser exclusivo até o sexto mês de vida, e mantido 

associado a outros alimentos até o segundo ano de vida conforme preconizado pelo 

Ministério da Saúde (MS), Organização Mundial de Saúde (OMS), Fundo das Nações 

Unidas para a Infância (UNICEF) e a World Health Organization (Almeida et al., 

2004). 

 

O presente estudo tem como objetivo o levantamento das dificuldades mais 

freqüentes que levam as nutrizes ao desmame precoce. 

O motivo pelo qual levou a escolha deste tema foi fornecer mais informações a 

respeito da importância do aleitamento materno exclusivo, favorecendo aqueles que 

desconhecem o seu verdadeiro significado, bem como as dificuldades enfrentadas pelas 

nutrizes que levam ao desmame precoce. 

Através do diagnóstico situacional realizado no 1º semestre de 2010 para o curso 

de especialização foram levantados os seguintes problemas: desmame precoce; gravidez 

na adolescência; alcoolismo; drogas ilícitas entre os jovens; falta de lazer; porcentagem 

elevada de mulheres na faixa etária reprodutiva, sexualmente ativa, que nunca 

realizaram preventivo.  

Por este levantamento das principais dificuldades encontradas pelas nutrizes em 

manter o aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, será possível desenvolver 

intervenções no período do pré-natal e puerpério para o manejo da amamentação 

exclusiva até o 6º mês e introdução da alimentação complementar corretamente, 

aumentando assim o vinculo afetivo entre mãe e filho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 OBJETIVO 
 
 

Identificar, a partir da revisão bibliográfica, as principais dificuldades 

encontradas pelas nutrizes que influenciam o desmame precoce, antes do sexto mês de 

vida e seu manejo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



4 METODOLOGIA 

 

 

Levantamento bibliográfico de textos módulos do CEABSF, livros texto e de artigos 

indexados nas bases eletrônicas de dados utilizando as palavras chaves: amamentação, 

desmame precoce, aleitamento materno e alimentação complementar. Revisão de 

literatura e discussão dos dados através da análise dos textos estudados no período de 

1989 a 2011, utilizando os descritores Amamentação, desmame precoce, aleitamento 

materno, alimentação complementar. . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Segundo Almeida, Fernandes e Araújo (2004) o aleitamento materno exclusivo 

(AME) é sinônimo de sobrevivência para o recém-nascido, uma prática natural e eficaz, 

portanto um direito inato. É uma das maneiras mais eficientes de atender os aspectos 

nutricionais, imunológicos e psicológicos da criança em seu primeiro ano de vida. Um 

ato cujo sucesso depende de fatores históricos, sociais, culturais, psicológicos da 

puérpera e do compromisso e conhecimento técnico-científico dos profissionais de 

saúde envolvidos na promoção, incentivo e apoio ao aleitamento materno. Por isso, é o 

alimento ideal não somente para recém-nascidos a termo, como também é o mais 

indicado para prematuros. 

 
Dentre os benefícios trazidos pela prática da amamentação, podemos citar: 
prevenção contra doenças infecciosas e diarréicas; proteção contra alergias; 
favorecimento no crescimento e desenvolvimento intelectual, entre outros, 
além de intensificar as relações da mãe com o neonato. Não obstante, notam-se 
também os benefícios econômicos, que impedem a interrupção da alimentação 
da criança por dificuldades financeiras, e as vantagens para a mãe, como 
menores possibilidades de desenvolver câncer de mama, maior rapidez na 
involução uterina. (Almeida et al, 2008, p. 487) 
 

Giugliani (2004) reforça que o aleitamento é sinônimo de sobrevida para o 

recém nascido e uma das maneiras mais eficientes de atender os aspectos nutricionais, 

imunológicos e psicológicos da criança em seu primeiro ano de vida, além de ser uma 

prática natural, eficaz e não apresentar custos. Por ser recomendada de forma exclusiva 

até o sexto mês de vida, a forma complementada que se segue após esta idade, torna 

desnecessário o uso de mamadeiras com qualquer tipo de líquido, a fim de manter a 

criança ainda ligada ao seio da mãe. 

Segundo Coelho (2004 apud GIUGLIANI  2010), a amamentação constitui-se 

como uma das fases mais significativas da relação mãe-bebê. Através desta interação 

íntima se constrói o vínculo, o afeto, bem como o amor, fatores necessários para o 

crescimento e desenvolvimento pleno da criança. O contato propiciado pela 

amamentação estimula a troca sensorial que permite na relação de dedicação o 

desenvolvimento da criança enquanto ser no mundo. 



A Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza a amamentação exclusiva e 

sob livre demanda até os seis meses de idade, e sua manutenção, acrescida de outras 

fontes nutricionais até os vinte quatro meses de vida ou mais (Almeida et al., 2004). 

Com o intuito de combater o desmame precoce e contribuir para o crescimento 

saudável da criança, a OMS (1990) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF, 1990), publicaram a "Declaração de Innocenti", estabelecendo um conjunto 

de medidas para promoção, proteção e apoio ao AM, "Os Dez Passos para o Sucesso do 

AM": 

 
1 – Ter uma norma escrita sobre o AM, que deve ser rotineiramente 
transmitida a toda equipe de cuidados de saúde. 
2 – Treinar toda a equipe de saúde, capacitando-a para programar essa norma. 
3 – Informar todas as gestantes sobre as vantagens e o manejo do AM. 
4 – Ajudar as mães a iniciar o aleitamento na primeira meia hora após o 
nascimento. 
5 – Mostrar as mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se 
vierem a ser separadas de seus filhos. 
6 – Não dar ao recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida além do leite 
materno, a não ser que tal procedimento seja indicado pelo médico. 
7 – Praticar o alojamento conjunto – permitir que as mães e bebês 
permaneçam juntos – vinte e quatro horas por dia. 
8 – Encorajar o aleitamento sob livre demanda. 
9 – Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas ao seio. 
10 – Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio ao aleitamento, para 
onde as mães deverão ser encaminhadas, por ocasião da alta do hospital ou 
ambulatório. (ALMEIDA  et al., 2008, p. 4). 

 

Almeida et al. (2008) explicam que o Brasil foi um dos países escolhidos para 

dar início a essa implementação, que aconteceu em 1992, através do Programa Nacional 

de Incentivo ao AM (PNIAM), com a ajuda do Ministério da Saúde (MS) e Grupo de 

Defesa da Saúde da Criança e apoio da UNICEF/OPAS. Para se tornar um HAC, no 

Brasil, a instituição deve solicitar uma pré-avaliação à Secretária Estadual de Saúde 

(SES), que será realizada através de um questionário de auto-avaliação. 

Marinho (2008) explica que, ainda que exista em estímulos ao aleitamento 

materno por meio de políticas públicas, falta garantir o cumprimento da legislação 

vigente no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), artigos oito e nove, a gestante é 

garantida a atendimento pré e perinatal, apoio alimentar que necessitem e o direito a 

condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à 

medida privativa de liberdade. O aleitamento materno é tratado como uma questão de 

direito à vida e à saúde. 



Parada et al.  ( 2005 apud GUIGLIANI 1994) afirma que além dos benefícios 

para a saúde dos recém-nascidos, o leite materno também confere vantagens à mãe: 

redução de peso adquirido durante a gestação, a involução uterina pós-parto, a 

prevenção do câncer de mama e de ovário, a proteção contra anemia e, principalmente, 

contra uma nova gravidez decorrente da amenorréia puerperal mais prolongada. 

O desmame precoce é um problema de saúde pública em todo o mundo que, 

segundo Almeida et al (2008) está relacionado a muitos fatores como a idade materna, 

primiparidade, baixo nível de escolaridade, uso precoce de fórmulas lácteas, chupetas, 

trabalho materno, urbanização, tabagismo, falta de incentivo da família e da sociedade, 

além de deficiências na assistência à saúde. 

A seguir serão descritos os principais problemas encontrados segundo Guigliani 

(2004) e o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) que podem levar ao desmame precoce 

e seu manejo. 

 

1 - Bebê que não suga ou tem sucção fraca: 

 

A nutriz deve ser orientada a estimular a sua mama regularmente por meio de 

ordenha manual no mínimo 5 vezes ao dia, em intervalos de 3 horas para manter a 

produção de leite para seu bebe e oferecer o leite materno no copinho até que o bebê 

esteja apto para sugar. 

 

2 - Demora na “descida do leite” 

 

Para algumas nutrizes a “descida do leite” ou apojadura só ocorre alguns dias 

após o parto. Nesses casos, o profissional deve desenvolver confiança na mãe, além de 

orientar medidas de estímulos da mama, como sucção frequente do bebê e ordenha 

manual da mama. 

 

3 - Mamilos planos ou invertidos 

 

Mamilos planos ou invertidos podem dificultar o inicio da mamada, mas não 

necessariamente a impedem a amamentação, pois o bebê para amamentar tem que 

abocanhar parte da aréola e não só o bico. Para uma nutriz com mamilo plano ou 



invertido amamentar com sucesso, é necessário que ela receba orientação e ajuda logo 

após o nascimento do bebê favorecendo a pega correta do bebê na aréola. 

 

4 - Ingurgitamento mamário 

No ingurgitamento mamário, há três componentes básicos: congestão/aumento 

da vascularização da mama; acúmulo de leite nos alvéolos e edema decorrente da 

congestão e obstrução da drenagem do sistema linfático. Secundariamente, aparecerá 

edema devido à estase vascular e linfática. Não havendo alívio, a produção do leite é 

interrompida, com posterior reabsorção do leite represado. O aumento da pressão 

intraductal faz com que o leite acumulado sofra um processo de transformação em nível 

intermolecular, tornando-se mais viscoso. Daí a origem do termo "leite empedrado. É 

importante diferenciar o ingurgitamento fisiológico do patológico. O primeiro é discreto 

e representa um sinal positivo de que o leite está "descendo". Não requer intervenção. Já 

no ingurgitamento patológico, a distensão tecidual é excessiva, causando grande 

desconforto, às vezes acompanhado de febre e mal-estar. Os mamilos ficam achatados, 

dificultando a pega do bebê, e o leite muitas vezes não flui com facilidade. Costuma 

ocorrer com mais freqüência em torno do terceiro ao quinto dia após o parto e 

geralmente está associado a um dos seguintes fatores: início tardio da amamentação, 

mamadas infrequentes, restrição da duração e frequência das mamadas, e sucção 

ineficaz do bebê.  

5 - Manejo 

Se o ingurgitamento mamário patológico não pode ser evitado, recomendam- se 

as seguintes medidas.  

a. ordenha manual da aréola, se ela estiver tensa, antes da mamada, para que 

facilite a pega adequada do bebê. 

b. amamentar com freqüência, em livre demanda;  

c. realizar massagens delicadas nas mamas, com movimentos circulares, 

principalmente nas regiões mais afetadas pelo ingurgitamento;elas fluidificam o leite 

viscoso acumulado, facilitando a retirada do leite, e são importantes estímulo do reflexo 

de ejeção do leite; 



d.  usar analgésicos sistêmico-antiinflamatórios  

e.  usar suporte para as mamas; usar sutiã com alças largas e firmes 

ininterruptamente, para alívio da dor e manter os ductos em posição anatômica;  

f. usar compressas frias após ou nos intervalos das mamadas regularmente para 

diminuir o edema, a vascularização e a dor. As compressas frias não devem passar de 20 

minutos devido ao efeito rebote.  

g. se o bebê não sugar, a mama deve ser ordenhada manualmente O 

esvaziamento da mama é essencial para dar alívio à mãe, diminuir a pressão dentro dos 

alvéolos, aumentarem a drenagem da linfa e edema, diminuírem o risco de 

comprometimento da produção do leite.  

6 - Mamilos doloridos/trauma mamilar  

No início do aleitamento materno, a maioria das mulheres sente uma discreta dor 

ou desconforto no início das mamadas, o que pode ser considerado normal. No entanto, 

mamilos muito dolorosos e machucados, apesar de muito comuns, não são normais. Os 

traumas mamilares incluem eritema, edema, fissuras, bolhas, "marcas" brancas, 

amarelas ou escuras e equimoses.  

A causa mais comum de dor para amamentar se deve a lesões nos mamilos por 

posicionamento e pega inadequados. Outras causas incluem mamilos curto-planos ou 

invertidos, disfunções orais na criança, freio de língua excessivamente curto, sucção 

não-nutritiva prolongada, uso impróprio de bombas de extração de leite, não-interrupção 

da sucção da criança antes de retirá-la do peito, uso de cremes e óleos que causam 

reações alérgicas nos mamilos, uso de protetores de mamilo (intermediários) e 

exposição prolongada a forros úmidos. O mito de que mulheres de pele clara são mais 

vulneráveis a lesões mamilares do que mulheres com pele escura nunca se confirmou. 

Trauma mamilar, traduzido por eritema, edema, fissura, bolhas, “marcas” 

brancas, amarelas ou escuras, hematomas ou equimoses, são causas frequentes de 

desmame e, por isso, a prevenção é muito importante. A prevenção pode ser conseguida 

com as seguintes medidas. 



 

6.1– Manejo 

 
Uma vez instaladas as lesões mamilares são extremamente dolorosos e com 

freqüência são a porta de entrada para bactérias. Por isso, além de corrigir o problema 

que está causando a dor mamilar (na maioria das vezes, má pega), faz-se necessário 

intervir para aliviar a dor e promover a cicatrização das lesões o mais rápido possível 

(Guigliani, 2004).  

Em primeiro lugar, devem-se orientar as seguintes medidas de conforto, que 

visam minimizar o estímulo aos receptores da dor localizados na derme do mamilo e da 

aréola:  

– iniciar a mamada pela mama menos afetada;  

– ordenhar um pouco de leite antes da mamada, o suficiente para desencadear o 

reflexo de ejeção de leite, evitando, dessa maneira, que a criança tenha que sugar muito 

forte no início da mamada para desencadear o reflexo; 

– alternar diferentes posições de mamadas, reduzindo a pressão nos pontos 

dolorosos ou áreas machucados;  

– usar “concha protetores de seios" (alternativamente, pode-se utilizar um coador 

de plástico pequeno, sem o cabo) entre as mamadas, eliminando a fricção da área 

traumatizada com a roupa (esse dispositivo, no entanto, favorece a drenagem 

espontânea de leite, o que torna o tecido mais vulnerável a macerações; por isso, essa 

recomendação deve ser avaliada em cada caso, pesando-se os riscos e os benefícios);  

– analgésicos sistêmicos via oral, se dor importante necessário.  

É importante ressaltar que limitar a duração das mamadas não tem efeito na prevenção 

ou no tratamento do trauma mamilar.  
 

Existem duas categorias de tratamento para acelerar a cicatrização das lesões 
mamilares: tratamento seco e tratamento úmido. O tratamento seco de fissuras 
mamilares (banho de luz, banho de sol, secador de cabelo), bastante popular 
nas últimas décadas, não tem sido mais recomendado porque se acredita que a 
cicatrização de feridas é mais eficiente se as camadas internas da epiderme 
(expostas pela lesão) se mantiverem úmidas.  
Por isso, atualmente tem-se recomendado o tratamento úmido das fissuras (uso 
do próprio leite materno, cremes e óleos apropriados), com o objetivo de 
formar uma camada protetora que evite a desidratação das camadas mais 
profundas da epiderme. Embora não haja estudos respaldando o uso do leite 
materno ordenhado após as mamadas no tratamento das fissuras, essa conduta 
tem sido recomendada por especialistas devido às propriedades antiinfecciosas 
do leite materno. É preciso ter cautela ao recomendar cremes, óleos e loções, 



pois eles podem causar alergias, eventualmente, causar obstrução de poros 
lactíferos. (Giugliani, 2004, p. 5147 - 5154). 

7 - Candidíase  

A infecção da mama no puerperio por Cândida SP (candidíase ou monilíase) é 

bastante comum. A infecção pode ser superficial ou comprometer os ductos lactíferos, e 

costuma ocorrer na presença de mamilos úmidos e com lesão. Uso pela mulher de 

antibióticos, contraceptivos orais e esteróides. Na maior proporção das vezes é a criança 

quem transmite o fungo, mesmo sendo assintomática (Guigliani, 2004). 

A infecção por cândida sp costuma se manifestar por coceira, sensação de 

queimadura e dor em agulhada nos mamilos, que persistem após as mamadas. Os 

mamilos costumam estar vermelhos e brilhantes. Algumas mães se queixam de ardência 

e fisgadas dentro das mamas. É muito comum a criança apresentar crostas brancas orais, 

que devem ser distinguidas das crostas de leite (estas últimas são removidas sem 

machucar a língua ou gengivas).  

Uma vez que o fungo cresce em meio úmido, quente e escuro, são medidas 

preventivas contra a instalação de cândida manter os mamilos secos e arejados e expô-

los à luz por alguns minutos ao dia (Guigliani, 2004).  

7.1 - Manejo 

Mãe e bebê devem ser tratados simultaneamente, mesmo que a criança não 
apresente sinais de monilíase. O tratamento inicialmente é tópico, com 
nistatina, clotrimazol, miconazol ou cetoconazol por 2 semanas. As mulheres 
podem aplicar o creme após cada mamada, e o mesmo não precisa ser 
removido antes da próxima mamada. Um grande número de espécies de 
cândida são resistentes à nistatina. Violeta de genciana 0,5 a 1% pode ser usada 
nos mamilos/aréolas e na boca da criança uma vez por dia por 3 a 4 dias. Se o 
tratamento tópico não for eficaz, recomenda-se cetoconazol 200mg/dia, por 10 
a 20 dias. Além do tratamento específico contra o fungo, algumas medidas 
gerais são úteis durante o tratamento, como enxaguar os mamilos e secá-los ao 
ar após as mamadas e expor os mamilos à luz por pelo menos alguns minutos 
por dia. As chupetas e bicos de mamadeira são uma fonte importante de 
reinfecção; por isso, caso não seja possível eliminá-los, eles devem ser fervidos 
por 20 minutos pelo menos uma vez ao dia. (Giugliani, 2004, p. 5147 - 5154).. 

8 - Fenômeno de Raynaud  

O fenômeno de Raynaud, uma isquemia intermitente causada por vaso 
espasmo que usualmente ocorre nos dedos das mãos e dos pés, também pode 
acometer os mamilos. Em geral ocorre em resposta à exposição ao frio, 
compressão anormal do mamilo na boca da criança ou trauma mamilar 



importante. Porém, nem sempre a causa é identificada. O vaso espasmos pode 
causar palidez dos mamilos (por falta de irrigação sangüínea) e costumam ser 
muito dolorosos. Podem manifestar-se antes, durante ou depois das mamadas, 
mas é mais comum que ocorram depois das mamadas, provavelmente por que 
em geral o ar é mais frio do que a boca da criança. Muitas mulheres relatam 
dor em "fisgadas" ou sensação de queimação enquanto o mamilo está pálido, e 
por isso muitas vezes essa condição é confundida com candidíase, embora a 
infecção fúngica por si só possa levar ao fenômeno de Raynaud. Os espasmos, 
com a dor característica, duram segundos ou minutos, mas a dor pode durar 1 
hora ou mais. É comum haver uma seqüência de espasmos com repousos 
curtos. Algumas medicações como fluconazol e contraceptivos orais, podem 
agravar o vaso espasmos. (Giugliani, 2004, p. 5147 - 5154). 

8.1 - Manejo  

O manejo consiste em tratar a causa básica que está levando ao vaso espasmo no 

mamilo e melhora a técnica de amamentação, quando está for inadequada. Compressas 

mornas podem aliviar a dor. Quando a dor é importante e não há melhora com as 

medidas já citadas (o que é raro), podem-se utilizar alguns medicamentos, embora 

faltem estudos que embasem cientificamente sua indicação. Entre eles encontram-se: 

nifedipina (5 mg, três vezes ao dia, por 1 a 2 semanas, ou 30-60 mg uma vez ao dia, 

para a formulação de liberação lenta). As mulheres com essa condição devem evitar uso 

de drogas vasoconstritoras, tais como cafeína e nicotina (. Giugliani 2004)   

9 - Bloqueio de ductos lactíferos  

O bloqueio de ductos lactíferos ocorre quando o leite produzido numa 

determinada área da mama por alguma razão não é drenado adequadamente (não é 

necessária uma obstrução sólida). Isso ocorre com freqüência quando a mama não está 

sendo esvaziada adequadamente, o que pode ocorrer quando a amamentação é 

infreqüente ou quando a criança apresenta sucção inefetiva. Pode ocorrer também 

quando existe pressão local em uma área, como, por exemplo, um sutiã muito apertado, 

ou como conseqüência do uso de cremes nos mamilos, obstruindo os poros de saída do 

leite.  

Tipicamente, o bloqueio se manifesta pela presença de nódulos mamários 
sensíveis e dolorosos numa nutriz sem outras doenças da mama. Pode haver 
dor, calor e eritema na área comprometida, não acompanhada de febre alta. Às 
vezes, essa condição está associada a um pequeno, quase imperceptível ponto 
branco na ponta do mamilo, que pode ser muito doloroso durante as mamadas.                                                                                               
Qualquer medida que favoreça o esvaziamento completo da mama irá atuar na 
prevenção do bloqueio de ductos lactíferos. Assim, técnica correta de 
amamentação e mamadas freqüentes diminuem esta complicação, assim como 
usar sutiã que não bloqueie a drenagem do leite e não usar cremes 
desnecessários nos mamilos. (Giugliani, 2004, p. 5147 - 5154). 



9.1 - Manejo  

Na presença de bloqueio de ducto o seu manejo deve ser precoce e 

energicamente, para que o processo não evolua para mastite, fazem-se necessárias as 

seguintes medidas para desbloqueá-lo:  

– amamentar com frequência;  

– utilizar distintas posições para amamentar, oferecendo primeiramente a mama 

afetada, com o queixo do bebê direcionado para a área afetada, o que facilita a retirada 

do leite da área;  

– calor local e massagens suaves da região atingida, na direção do mamilo, antes 

e durante as mamadas;  

– ordenhar a mama caso a criança não esteja conseguindo esvaziá-la.  

Caso haja o ponto esbranquiçado na ponta do mamilo, ele pode ser removido 

esfregando-o com uma toalha.  

9.2 - Mastite  

Segundo BRASIL (2009.p.44-46) mastite é um processo inflamatório de um ou 

mais segmentos da mama (o mais comumente afetado é o quadrante superior 

esquerdo) que pode ou não progredir para uma infecção bacteriana. Ela ocorre 

mais comumente na segunda e terceira semanas após o parto e raramente após a 

12ª semana. Inicialmente, há um aumento da pressão intraductal por estase do 

leite. Qualquer fator que favoreça a estagnação do leite materno predispõe ao 

aparecimento de mastite, incluindo mamadas com horários regulares, redução 

súbita no número de mamadas, longo período de sono do bebê à noite, uso de 

chupetas ou mamadeiras, não esvaziamento completo das mamas, freio de 

língua curto, criança com sucção fraca, produção excessiva de leite, separação 

entre mãe e bebê e desmame abrupto. A fadiga materna é tida como um 

facilitador para a instalação da mastite. As mulheres que já tiveram mastite na 

lactação atual ou em outras lactações são mais susceptíveis a desenvolver outras 

mastites, em função do rompimento da integridade da junção entre as células 

alveolares. 



  Nem sempre é possível distinguir a mastite infecciosa da não infecciosa apenas 

pelos sinais e sintomas. Em ambas, a parte afetada da mama encontra-se dolorosa, 

hiperemiada, edemaciada e quente. Quando há infecção, há manifestações sistêmicas 

importantes, como mal-estar, febre alta (acima de 38 ºC) e calafrios. O sabor do leite 

materno costuma alterar devido ao aumento dos níveis de sódio e cloreto no leite e uma 

diminuição dos níveis de lactose, o que deixa o leite mais salgado, podendo ser rejeitado 

pela criança. Geralmente, a mastite é unilateral, mas também pode ser bilateral.  

As medidas de prevenção da mastite são as mesmas do ingurgitamento mamário, 

do bloqueio de ductos lactíferos e das fissuras, bem como manejo precoce desses 

problemas. 

9.3 - Manejo 

O componente mais importante do tratamento da mastite é o esvaziamento 

adequado da mama por meio da manutenção da amamentação Apesar da presença de 

bactérias no leite materno quando há mastite, a manutenção da amamentação está 

indicada por não oferecer riscos ao recém-nascido a termo sadio. (American Academy 

of Pediatrics, 2000). A retirada manual do leite após as mamadas pode ser necessária se 

não houver um esvaziamento adequado. 

Segundo Brasil (2009 p. 46) a antibioticoterapia será indicada na presença de 

um dos seguintes critérios: sintoma grave desde o início do quadro fissura 

mamilar e não-regressão dos sintomas após 12 a 24 horas da remoção efetiva do 

leite acumulado. Além da antibioticoterapia e do esvaziamento completo da 

mama comprometida, fazem parte do tratamento: repouso da mãe (de 

preferência no leito), analgésicos ou antiinflamatórios não-esteróides (como 

ibuprofeno) e líquidos abundantes. Compressas quentes antes das mamadas 

podem promover a drenagem do leite, e compressas frias após as mamadas ou 

nos intervalos pode aliviar os sintomas. Outras medidas úteis para minimizar o 

desconforto são iniciar a amamentação na mama não-afetada e usar um sutiã 

bem firme. Sendo a mastite uma situação muito dolorosa, com 

comprometimento do estado geral, suporte emocional deve sempre fazer parte 

do tratamento. Não havendo melhora em 48 horas, deve-se investigar a presença 

de abscesso mamário. 

10 -  Abscesso mamário  



O abscesso mamário, em geral, é causado por mastite não tratada ou com 

tratamento tardio ou ineficaz. O não-esvaziamento adequado da mama afetada pela 

mastite, que costuma ocorrer quando a amamentação naquela mama é interrompida, 

favorece o aparecimento de abscesso( Giugliani2004).  

O diagnóstico é feito basicamente pelo quadro clinico: dor intensa, febre, mal 

estar, calafrio e presença de área de flutuação à palpação no local afetado. 

Todo esforço deve ser feito para prevenir o abscesso mamário, já que essa 

condição pode comprometer futuras lactações em aproximadamente 10% dos casos. 

Qualquer medida que previna o aparecimento de mastite (assim como a instituição 

precoce do tratamento da mastite, se ela não puder ser prevenida) conseqüentemente vai 

prevenir o abscesso mamário.  

10.1 – Manejo 

O tratamento do abscesso consiste em esvaziamento do mesmo por meio de 
drenagem cirúrgica de preferência com anestesia local. Demais condutas 
indicadas no tratamento da mastite infecciosa, sobretudo a antibioticoterapia e 
o esvaziamento regular da mama afetada; interrupção da amamentação na 
mama afetada até que o abscesso tenha sido drenado e a antibioticoterapia 
iniciada. Essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS); 
manutenção da amamentação na mama sadia.                                    Os 
abscessos mamários não adequadamente tratados podem evoluir para drenagem 
espontânea, necrose e perda do tecido mamário. O uso de drogas para 
supressão da lactação não está indicado nos casos em que as mães desejam 
continuar a amamentação. (Giugliani, 2004, p. 5147 - 5154). 

11 - Reflexo anormal de ejeção do leite 

 

Algumas mulheres têm o reflexo de ejeção do leite exacerbado, o que pode 

provocar engasgo na criança durante a amamentação.. 

 

11.1 - Manejo 

 

A mama deve ser ordenhada um pouco antes de ser oferecida para o bebê, 

diminuindo o fluxo e evitando assim o engasgo. 

 Com relação à baixa produção de leite Giugliani (2004 p) coloca que:  

Com o nascimento da criança e a expulsão da placenta, há uma queda 
drástica nos níveis sangüíneos maternos de progesterona, com a conseqüente 



liberação de prolactina pela pituitária anterior, que estimula a lactogênese 
fase II e inicia a secreção do leite. Há também a liberação de ocitocina pela 
pituitária posterior, a qual age na contração das células mioepiteliais que 
envolvem os alvéolos, provocando a saída do leite. Inicialmente, a síntese do 
leite é controlada basicamente pela ação hormonal, e a "descida do leite", que 
costuma ocorrer até o terceiro ou quarto dia pós-parto, ocorre mesmo que 
acriança não esteja sugando. A partir de então, inicia-se a fase III da 
lactogênese, conhecida como galactopoiese. Essa fase, que vai perdurar até o 
final da lactação, é de controle autócrino e depende basicamente do 
esvaziamento da mama. Portanto, é a qualidade e a quantidade de sucção da 
criança que passam a governar a síntese do leite materno. Com a sucção e a 
transferência do leite para a criança, o hipotálamo inibe a liberação de 
dopamina, que é um fator inibidor da prolactina; essa queda nos níveis de 
dopamina estimula a liberação de prolactina, que promoverá a secreção 
láctea. A integridade do eixo hipotálamo-hipófise, regulando os níveis de 
prolactina e ocitocina, é essencial tanto para o início como para a manutenção 
da síntese láctea. A liberação da ocitocina pode ocorrer também em resposta 
a estímulos condicionados, tais como visão, cheiro e choro da criança, e a 
fatores de ordem emocional, como motivação, autoconfiança e tranqüilidade. 
Por outro lado, a dor, o desconforto, o estresse, a ansiedade, o medo e a falta 
de autoconfiança podem inibir o reflexo de ejeção do leite, prejudicando a 
lactação.  

A secreção de leite aumenta de menos de 100 ml/dia no início para 
aproximadamente 600 ml no quarto dia, em média. O volume de leite 
produzido na lactação já estabelecida varia de acordo com a demanda da 
criança. Em média, é de 850 ml por dia na amamentação exclusiva. A taxa de 
síntese de leite após cada mamada varia, sendo maior quando a mama é 
esvaziada com freqüência. Em geral, a capacidade de produção de leite da 
mãe é maior que o apetite de seu filho.  

A capacidade de armazenamento da mama varia entre as mulheres e pode 
variar entre as duas mamas de uma mesma mulher. Ela tende a aumentar com 
o tamanho da mama, mas não tem relação com a produção de leite em 24 
horas. No entanto, pode ser importante na determinação na freqüência das 
mamadas. Assim, crianças de mães com menor capacidade de 
armazenamento satisfazem a sua demanda mamando com mais freqüência.  

A grande maioria das mulheres tem condições biológicas de produzir leite 
suficiente para atender a demanda de seu filho. No entanto, "leite fraco" ou 
"pouco leite" é o argumento mais freqüentemente citado para a introdução de 
complementos, que pode culminar com o desmame. A queixa de "pouco 
leite" muitas vezes é uma percepção errônea da mãe, alimentada pela 
insegurança quanto à sua capacidade de nutrir plenamente o bebê, 
desconhecimento do comportamento normal de um bebê (que costuma 
mamar com freqüência) e opiniões negativas de pessoas próximas. A 
percepção errônea da mãe muitas vezes leva à complementação da criança, 
que vai afetar negativamente a produção de leite, uma vez que a criança passa 
a sugar menos na mãe. 

Quando há insuficiência de leite, o bebê não fica saciado após as mamadas, 
chora muito, quer mamar com freqüência, faz mamadas muito longas e não 
ganha peso adequadamente (< 20 g por dia). O número de micções por dia 
(menos que seis a oito) e evacuações infreqüentes, com fezes em pequena 
quantidade, secas e duras, são indicativos indiretos de pouco volume de leite 
ingerido. Os seguintes sinais são indicativos de que uma criança não está 
recebendo leite suficiente nas primeiras semanas de vida: perda de peso 
maior que 10% do peso de nascimento, não-recuperação do peso de 
nascimento em até 2 semanas de vida, ausência de urina por 24 horas, 



ausência de fezes amarelas no final da primeira semana e sinais clínicos de 
desidratação. (Giugliani, 2004, p. 5147 - 5154). 

11.2 - Tratamento  

Se a produção do leite parecer insuficiente para a criança, pelo baixo ganho 
ponderal de peso na ausência de doenças, deve-se averiguar, em primeiro lugar, 
se, durante a amamentação, a criança está sendo posicionada corretamente e se 
a mesma apresenta uma boa pega. Para aumentar a produção de leite, as 
seguintes medidas são úteis:  

– melhorar a pega do bebê, se necessário;  

– aumentar a frequência das mamadas;  

– oferecer as duas mamas em cada mamada;  

– dar tempo para o bebê esvaziar bem às mamas;  

– trocar de seio várias vezes numa mamada se a criança estiver 
sonolenta ou se não sugar vigorosamente;  

– evitar o uso de mamadeiras, chupetas e protetores (intermediários) 
de mamilos;  

– consumir dieta balanceada;  

– ingerir líquidos em quantidade suficiente (lembrar que líquidos em 
excesso não aumentam a produção de leite, podendo até diminuí-la);  

– repousar.  

Em alguns casos selecionados, quando as medidas citadas não funcionam, pode 
ser útil o uso de medicamentos. Os mais utilizados são domperidona e 
metoclopramida, antagonistas da dopamina, que aumentam os níveis de 
prolactina. (Giugliani, 2004, p.  5147 - 5154). 

Coelho (2010 apud Vieira et al 2004) explica que embora muitos fatores citados 

pareçam explicar as causas do desmame precoce, é possível sugerir e ressaltar outras 

razões que expliquem, ligadas ao ambiente, à personalidade materna, às suas emoções, à 

relação com o marido e a família, às influências culturais e à sua resposta aos diferentes 

problemas do cotidiano, além do papel dos órgãos de comunicação e da indústria de 

alimentos infantis. 

Estudos realizados por Vieira et al. (2004) com a finalidade de explicar sobre a 

tendência ao desmame precoce, identificaram fatores mais freqüentes que concorrem 

nessa situação, tais como: as informações recebidas sobre amamentação, o trabalho fora 

do lar e as dificuldades encontradas na vivência da amamentação, sendo que os relatos 

mais comuns são as alegações do “leite fraco”, “pouco leite”, ou que o leite secou. 



O desmame precoce como aleitamento materno de curta duração vem confirmar 

as pesquisas realizadas registrando que a redução da prática do aleitamento materno 

contribui para a elevação da taxa de morbimortalidade em recém-nascidos, atribuída à 

doença infecciosa associada ao fato de que as crianças que consomem outros alimentos 

apresentem maiores riscos de contaminação por patógenos (BRASIL, 2009). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 CONCLUSÃO 

 

 

  A descrição encontrada na literatura aborda alguns problemas enfrentados pelas 

nutrizes durante o aleitamento materno, se não forem precocemente identificados e 

tratados, podem levar ao desmame precoce. O profissional de saúde tem papel 

fundamental na prevenção e no manejo dessas dificuldades evitando assim o desmame 

precoce 

Em algumas situações, ao amamentar, a mãe defronta-se com fatores desfavoráveis 

diante de sua fragilidade, insegurança e limites, chegando a não compreender as várias 

facetas da amamentação. Diante de insucessos e dificuldades, essas mães tornam-se 

apreensivas e inseguras. Depende do apoio da família e do profissional da saúde para 

que esteja nutriz consiga vencer as dificuldades encontradas e consiga amamentar o seu 

filho com sucesso. 

Foi possível constatar que o aleitamento materno tem sido cada vez mais discutido e 

apoiado pelos profissionais de saúde e pesquisadores da área. No entanto, observa-se, 

nas pesquisas e publicações acerca do assunto, que ainda existe um número significativo 

de desmame precoce.  

Sendo assim, após ficarem claros que existem vários benefícios do aleitamento 

materno para a mãe e para o bebê, suas dificuldades e complicações, torna-se nítida a 

percepção da importância dos fatores envolvidos no processo de escolha e manutenção 

da amamentação, facilitando, assim, o reconhecimento da intervenção do profissional da 

saúde para o sucesso da amamentação exclusiva até o sexto mês e sua manutenção até 

os 24 meses. 

As mães necessitam do apoio ativo, durante a gestação e pós-parto, não apenas de seus 

familiares e comunidades, mas também de todos da rede de saúde, principalmente da 

atenção primária a saúde. 
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