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RESUMO 

O presente estudo, tem por objetivo investigar a vivência das mães em relação à 
amamentação, em especial as que tiveram alguma intercorrência. Estudo 
descritivo-exploratório com caráter qualitativo. Foi identificado situações como a 
falta de apoio dos profissionais de saúde, falta de experiência materna, valor 
materno e apoio paterno. Todas as mães possuíam algo em comum: o desejo de 
amamentar, o apoio paterno e o vínculo afetivo, foram motivos que contribuíram 
para continuidade da amamentação. 
 
Palavras-chave: Aleitamento materno. Intercorrências. Banco de Leite Humano. 
 

ABSTRACT 

The present study to investigate the experience of mothers in relation to 
breastfeeding, especially those that had some intercurrence. Descriptive-
exploratory study a qualitative character. Situations lack of support from health 
professionals, lack of maternal experience, maternal value and parental support 
were identified. All mothers had something in common: the desire to breastfeed, 
the parental support and the affective bond were reasons that contributed to the 
continuity of breastfeeding. 
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INTRODUÇÃO 
 

Amamentar é muito mais do que nutrir a criança, esse processo envolve 

interação mãe-filho, condições econômicas, sociais, culturais e condições clínicas 

e anatômicas, visto que, a avaliação dessas condições permite identificar fatores 

que podem levar ao insucesso do aleitamento materno (JESSRI M, 2013; 

PALMÉR L, 2015).  

Acredita-se de que a falta de acesso à informação, de conhecimento e de 

apoio às nutrizes sobre a amamentação, pode levar ao aparecimento de 

intercorrências, portanto,  conhecer a vivência das mães que tiveram alguma 

intercorrência no período da amamentação, é importante para incentivar as 

nutrizes que apresentam alguma intercorrência, de que há políticas públicas, 

profissionais da saúde e técnicas específicas que podem ajudá-las nesse 
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processo de dificuldade e falta de informação, prevalecendo assim, a prática da 

amamentação e garantindo o direito humano à alimentação adequada e saudável 

(DHAA) da criança no início da vida, evitando casos de morbidade e mortalidade 

infantil. 

 

OBJETIVOS 
 

 O objetivo geral do estudo foi investigar a vivência das mães em relação a 

amamentação, em especial as que tiveram alguma intercorrência no município de 

Apucarana – Paraná. Descobrir os motivos que contribuíram para o aparecimento 

da intercorrência, conhecer quais os motivos que levaram as mães a buscar ajuda 

no Banco de Leite Humano, verificar os fatores pelos quais as mães tiveram em 

dar continuidade a amamentação e averiguar qual a rede de profissionais que dão 

suporte no processo de incentivo a prática da amamentação. 

METODOLOGIA 
 

Estudo do tipo descritivo-exploratório, com caráter qualitativo. Esta 

pesquisa foi realizada no município de Apucarana – Paraná, no Banco de Leite 

Humano do Hospital da Providência Materno Infantil. A amostragem foi realizada 

com aproximadamente 5 mães na faixa etária de 18 aos 40 anos. 

Foram incluídos nessa pesquisa mães, na faixa etária de 18 a 40 anos, as 

que foram atendidas no Banco de Leite Humano do Hospital da Providência 

Materno Infantil, mulheres primíparas, atenderam o contato telefônico e aceitaram 

participar da pesquisa por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (TCLE). Foram excluídas dessa pesquisa, as mães que não 

conseguiram responder adequadamente os questionamentos, que tiveram 

gestação gemelar ou que a criança possuísse algum problema congênito que não 

possibilite a mãe de amamentar, como por exemplo, a Galactosemia e 

Fenilcetonúria. 

Foi realizada a coleta de dados no Banco de Leite Humano do Hospital da 

Providência Materno Infantil, nos meses de julho e agosto de 2018. Os dados da 
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entrevista gravada, foram transcritos e posteriormente o seu conteúdo foi 

analisado, segundo a perspectiva de Minayo (2007).  

Foi realizada uma leitura aprofundada, foram analisados e realizado um 

tratamento dos resultados através de conclusão e interpretação com apoio no 

referencial teórico.  

As entrevistadas foram identificadas pelas iniciais do seu nome. Está 

pesquisa foi realizada após a aprovação do comitê de ética em pesquisa com 

seres humanos da FAP – CETI-FAP, conforme a resolução 466/2012, com 

protocolo do parecer 2.696.795 e CAAE: 88606218.0.0000.5216. 

 

RESULTADOS 
 
Categoria: Intercorrências mamárias no puerpério  

M.R – [..] após as fissuras eu percebi que começou a arder aquela mama 

[...], mas não fiz nada fui deixando, e depois tive muita febre, acabou empedrando 

e ficou horrível, fui no médico e ele diagnosticou fissuras e mastite.  

K.P – [...] tive muitas fissuras no seio, porque ele mamava com muita força, 

sangrou muito [...] eu cheguei a chorar amamentando nos primeiros dias antes de 

eu ter essa instrução da pega correta e aí não doeu mais [...]. 

 

Categoria: Déficit de conhecimentos e inexperiência materna 

M.R – [...] a pediatra passou no dia seguinte e falou: vai lá no berçário e se 

ele mamar pode subir para o quarto, aí eu deixei ele mamar de qualquer jeito e 

ele me machucou, mas nem liguei, porque eu queria muito que ele ficasse 

comigo, machucou e eu nem percebi, porque eu nem tinha experiência [...]. 

M.R – [...] a minha inexperiência e a minha insegurança também podem ter 

influenciado no aparecimento dessas intercorrências, porque lá no hospital eu 

deveria ter esperado e ter mais paciência, mas eu queria muito que ele mamasse 

e tivesse alta logo [...]. 

 

Categoria:  Falta de apoio dos profissionais de saúde 

H.S – [...] no hospital ninguém me auxiliou no momento que eu ia 

amamentar, e não tive nenhuma orientação [...]. 
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M.R – [...] lá no hospital, ninguém me orientou [...], uma enfermeira mesmo, 

me falou: mas você quer mesmo amamentar? Pois, geralmente muitas mães que 

internam aqui não querem amamentar. Até um profissional da saúde chegou a me 

desencorajar, mas eu fiz de tudo para conseguir amamentar sim.  

 

Categoria: O valor do leite materno 

H.S – No começo eu pensei em desistir de amamentar por causa da dor, 

mas eu continuei e persisti em amamentar por conta da importância do leite 

materno [...]. 

K.P – [...] nenhum momento eu pensei em desistir de amamentar, era um 

desejo que sempre tive, desde do início, seguindo os passos de quem quer ser 

mãe [...]. 

 

Categoria: Apoio paterno 

M.R – Meu marido sempre estava ao meu lado nos momentos das 

intercorrências, ele sempre dizia para eu manter a calma, mas eu não conseguia 

[...], ele falava para ficar calma que a gente ia resolver [...].  

K.P – [...] meu esposo estava comigo no momento, e sempre falava para 

eu não desistir, muitas vezes ele me dava mão nós chorávamos juntos, mas como 

eu queria muita amamentar ele não deixou eu desistir [...]. 

 

Categoria: Apoio do Banco de Leite Humano  

S.D – O atendimento no Banco de Leite Humano, foi ótimo, desde a 

primeira recepção. A gente se sente acolhida, elas explicam certinho como 

acontece, ensinam tudo que precisamos saber [...]. 

M.R – O Atendimento no banco de leite foi maravilhoso, gratificante [...], 

porque você chega lá destruída, fisicamente, psicologicamente, você chega lá 

esgotada, e sai de lá bem aliviada [...], a equipe de enfermagem e a escriturária, 

são tão calmas, que isso nos conforta, porque eu achei que ia perder meu peito e 

ele não ia poder mais mamar [...], o atendimento foi nota 11, maravilhoso não tem 

o que reclamar, elas me ensinaram a pega correta e o cuidado que eu tinha que 

ter com meu bico, então foi ótimo [...]. 
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CONCLUSÃO 

 

A falta de experiência materna, déficit de conhecimentos, falta de rede de 

apoio principalmente dos profissionais da área da saúde, contribuíram para o 

aparecimento das intercorrências, como fissuras mamilares e a mastite. Sendo 

necessários buscar ajuda no Banco de Leite Humano para sanar as 

intercorrências, e aprender técnicas específicas que auxiliem na prática da 

amamentação.  

O estudo permitiu identificar que todas as mães possuíam algo em comum: 

o desejo de amamentar, o apoio paterno e o vínculo afetivo, sendo estes os 

motivos que influenciaram as mães a dar continuidade a amamentação. 

Diante desse contexto, a equipe do Banco de Leite Humano foram os 

principais profissionais a oferecer o suporte para as mães em relação a 

amamentação, porém, foi possível identificar falhas na assistência dos médicos e 

da equipe da enfermagem na maternidade em relação a orientações sobre a 

amamentação.  

Contudo, os dados coletados nesse estudo oportunizaram investigar a 

vivência e a história de verdadeiras guerreiras, conhecendo as dificuldades 

enfrentadas no ato de amamentar, suas inseguranças, conhecimentos, e o apoio 

que obtiveram nessa fase de intercorrências na amamentação.  
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