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Saúde

RESUMO

As orientações dos profissionais de saúde quanto ao aleitamento materno são indispensáveis, devendo ocorrer desde o pré-natal até o puerpério 
e se estender à rede de apoio familiar. Sabe-se que a falta de aconselhamento profissional contribui para falhas na amamentação, sendo um dos 
principais fatores críticos relacionados com a dificuldade inicial no seu estabelecimento e principalmente com a diminuição da duração do 
aleitamento materno. Este estudo objetivou analisar a necessidade do fortalecimento das ações de promoção, proteção e apoio à prática da 
amamentação, pelos profissionais de saúde, no olhar das puérperas presentes na Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL). Trata-se de um 
estudo descritivo e observacional,realizado do período de setembro de 2016 a fevereiro de 2017, onde mulheres no puerpério imediato da MNSL 
foram submetidas a uma entrevista com aplicação de um questionário dividido em três tópicos: identificação da parturiente, dados obstétricos e 
dados sobre o aleitamento materno.  Posteriormente todos os dados foram transferidos para uma planilha no Microsoft Excel para análise 
estatística. Como resultado observou-se, entre as 200 puérperas da amostra, maior prevalência na faixa etária de 19 a 25 anos; escolaridade em 
nível de ensino médio em 48%. Os dados obstétricos revelaram que 96% das puérperas realizaram o pré-natal completo e 54% da amostra foi 
submetida ao parto cesário. Quando questionadas sobre o tempo recomendado para a amamentação, as primíparas foram as que menos 
demonstraram conhecimento, correspondendo a 39%. Dentre as orientações recebidas, a menos citada pelas puérperas refere-se às rachaduras 
dos mamilos (0,42%) e a mais citada ao tempo recomendado para a amamentação (12,29%), seguida da importância da amamentação (9,75%). 
Conclui-se que as orientações profissionais quanto ao aleitamento materno são insatisfatórias, visto que a maior parte das puérperas 
entrevistadas, durante a gestação e mesmo após o parto, não recebeu nenhum tipo de orientação. Assim, no olhar das puérperas da MNSL há a 
necessidade de maiores informações, orientações e apoio dos profissionais quanto ao aleitamento materno.
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