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RESUMO 

 

 

Os benefícios do aleitamento materno, em curto prazo, são amplamente difundidos 
na literatura científica uma vez que causam impacto na sobrevivência infantil, 
reduzindo sua morbi-mortalidade e apresentando benefícios contra infecções, nos 
aspectos do desenvolvimento cognitivo e emocional do bebê, bem como nos 
aspectos de saúde física e psíquica da mãe. Em relação à amamentação a longo 
prazo, muito ainda precisa ser estudado e compreendido. Por isso, essa pesquisa 
justifica-se pela importância em aprofundar o conhecimento dos fatores que 
contribuem para a manutenção da ‘’amamentação prolongada’’, bem como o 
significado dessa vivência para as mães. Para isso, entendemos que o princípio é 
discutir o período de realização e como a amamentação ocorre. O objetivo da 
pesquisa foi compreender o significado da vivência das mulheres que 
experienciaram a amamentação continuada. Trata-se de uma pesquisa de 
abordagem qualitativa. Foram realizadas entrevistas semiestruturadas, com mães 
que amamentaram/amamentavam seus filhos por 2 anos ou mais. As mães foram 
selecionadas pelo método bola de neve. Foram entrevistadas sete mulheres que 
amamentaram de forma continuada por dois anos ou mais. Para a análise das 
entrevistas foi usado o método de análise de narrativas. As entrevistas foram 
apresentadas em forma de narrativas, a fim de prezar detalhes das experiências 
maternas. De modo geral as narrativas evidenciam uma visão em relação à 
amamentação continuada pautada no prazer e bem estar da mãe ao amamentar, 
estando assim nutrindo e provendo o melhor para seu filho. Isso pode se justificar, 
porque os argumentos científicos partem dos benefícios da criança, porém 
identifica-se nas narrativas os sentimentos antagonistas  vivenciados por essas 
mulheres que fazem parte do processo da amamentação continuada. À questão de 
saúde física e nutricional, que são benefícios do leite materno, é mencionado por 
algumas mães, em relação à amamentação continuada e como impulso inicial para 
a prática. Outro fator que contribui para a continuidade da amamentação é a 
permanência da mulher em casa. Em relação à participação do pai no processo de 
aleitar, observa-se em todas as narrativas pouca participação nas decisões. A figura 
paterna pode influenciar tanto no início e duração da amamentação, como para o 
desmame. Diante das narrativas das mães observa-se que a amamentação 
continuada está ligada aos enfrentamentos e decisões a que elas estão expostas. A 
amamentação compreende diversos significados e representações para as 
mulheres, o que se evidencia nas narrativas e é tendência da prática voltada aos 
benefícios para a criança, concordando com outras pesquisas já realizadas. Outro 
resultado importante é em relação ao papel dos profissionais de saúde que 
mostraram significativa contribuição negativa, desestimulando a amamentação 



 
 

continuada na maioria dos relatos, apontando que a formação profissional e as 
estratégias voltadas à promoção e apoio á amamentação necessitam de mudanças. 
Compreender a prática da amamentação continuada e seus benefícios pode 
contribuir para o planejamento das políticas de saúde materno-infantil e assim, no 
trabalho dos profissionais de saúde, subsidiando melhor o processo de 
amamentação e desmame, de modo a reduzir o estigma e a pressão social sobre o 
tema.   

 

Palavras Chaves: aleitamento materno; políticas públicas; nutrição do lactente; 
gênero e saúde; criança 
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ABSTRACT  

 

In short terms, the breastfeeding benefits, are widespread in the science literature 
once they cause impact on child survival, reducing its morbidity and mortality and 
showing benefits against infections, on aspects of baby's cognitive and emotional 
development, as well as mother's physical and psychic health. Regarding long-term 
breastfeeding, much remains to be studied and understood. Therefore, this research 
is justified by the importance of deepening the knowledge of the factors that 
contribute to the maintenance of "prolonged breastfeeding", as well as the meaning 
of this experience for mothers. For this, we understand that the principle is to discuss 
the period performance and how breastfeeding occurs. The objective of the research 
was to understand the meaning of the experience of continuous breastfeedingIt is a 
research of qualitative approach. Semi-structured interviews were conducted with 
mothers who breastfed their children for 2 years or more. The mothers were selected 
by the snowball method. Seven women who continuously breastfed for two years or 
more were interviewed. For the analysis of the interviews, the narrative analysis 
method was used. The interviews were presented in narrative form in order to 
appreciate details of maternal experiences. In general, the narratives show a vision 
regarding continued breastfeeding based on the mother's pleasure and well-being 
when breastfeeding, thus nurturing and providing the best for her child. This may be 
justified, because the scientific arguments start from the benefits of the child, but it is 
identified in the narratives dualities experienced by these women in the 
breastfeeding process. The issue of physical and nutritional health that are benefits 
of breastmilk is mentioned by some mothers in relation to continued breastfeeding 
and as an initial impulse to practice. Another factor that contributes to the 
continuation of breastfeeding is the permanence of women at home. Regarding the 
participation of the father on breastfeeding process, is observed in all narratives and 
there is little participation in decisions. The father figure can influence both the 
beginning and duration of breastfeeding, as well as for weaning. From the mothers 
narratives, it is observed that the continuation of breastfeeding is linked to the 
confrontations and decisions to which they are exposed. Breastfeeding comprises 
several meanings and representations for women, which is evident in the narratives 
is a trend of practice focused on the benefits to the child, in agreement with other 
studies already conducted. Another important result is regarding the role of health 
professionals who showed significant negative contribution, discouraging continued 
breastfeeding in most reports, pointing out that professional training and strategies 
aimed at promoting and supporting breastfeeding need change. Understanding 
continued breastfeeding practice and its benefits can contribute to the planning of 
maternal and child health policies and thus, in the work of health professionals, 
better subsidizing the process of breastfeeding and weaning in order to reduce 
stigma and social pressure on health about the theme 

Keywords: breastfeeding, public politics, infant nutrition, gender and health, child. 
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Meu primeiro contato com a pesquisa na graduação iniciou no final de 2013, 

quando a professora Cristina Ide Fujinaga realizou a seleção para seu grupo de 

pesquisa despertando meu interesse devido às questões da infância que eram 

abordadas no grupo. Em 2014 realizei minha primeira pesquisa na modalidade de 

Iniciação Científica (IC) intitulada ‘‘Indicação e implicações do uso da chupeta 

convencional e chupeta ortodôntica: uma revisão da literatura’’, com objetivo de 

verificar as implicações do uso da chupeta convencional e ortodôntica para o 

aleitamento materno. A pesquisa possuía relevância para a área da Fonoaudiologia, 

uma vez que diversos profissionais indicavam o uso da chupeta e bico ortodôntico 

com a justificativa de que tais utensílios não prejudicavam o aleitamento materno. 

Com o estudo, concluímos nossa hipótese inicial de que não havia evidências que 

indicassem e acompanhassem de maneira longitudinal as implicações do uso da 

chupeta ortodôntica, apontando assim, uma falta de definição do termo chupeta 

ortodôntica e de embasamento científico para as indicações.  

Com a participação no grupo de pesquisa ‘’Infância, família e comunidade’’, 

tive a oportunidade de discutir vários temas relacionados ao aleitamento materno e 

á saúde materno infantil, bem como diferentes temas relacionados à 

Fonoaudiologia, sempre no sentido de (re)pensar sobre a profissão e ampliar os 

olhares sobre a importância do trabalho interdisciplinar. 

Dando continuidade ao tema da iniciação científica que foi base para o 

trabalho de conclusão de curso (TCC), realizei a pesquisa intitulada ‘’Bicos 

ortodônticos e convencionais: conhecimento dos profissionais de saúde’’, com 

objetivo de analisar o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a definição, 

indicação e uso da chupeta convencional e ortodôntica nas práticas clínicas. Para 

realização da pesquisa foram enviados questionários on-line para Fonoaudiólogos e 

Dentistas registrados em seus respectivos Conselhos Regionais. Como desfecho a 

pesquisa mostrou que não há uma base científica comum para a indicação da 

chupeta ortodôntica entre os profissionais e os próprios profissionais apresentam 

diferentes definições para o termo ortodôntico.   

Com a realização das pesquisas e das discussões no grupo crescia meu 

interesse e afeto pela pesquisa, foi então que decidi percorrer a trajetória acadêmica 

em consonância com a mesma orientadora. Para complementar as questões 

acadêmicas decidi conciliar o curso de mestrado e minha atuação profissional, pois, 



 
 

acredito que as experiências profissionais também ampliam nossos olhares sobre 

nossas pesquisas e abrem novos objetos de interesse.  

O tema da pesquisa de mestrado construiu-se em reflexões do processo de 

amamentar e do desmame. Assim, decidimos que o foco seria o ‘’aleitamento 

materno prolongado’’, tema pouco abordado em pesquisas. Nesse momento, devido 

as reflexões que serão apresentadas sobre o termo, nos capítulos iniciais, 

“amamentação prolongada” será usada entre aspas. Entendemos que a 

amamentação envolve mais do que os aspectos biológicos, mas que é perpassado 

por questões sociais, culturais, emocionais e motivacionais. Assim, decidimos ouvir 

as mães que amamentaram seus filhos por 2 anos ou mais.  

 A presente pesquisa será apresentada em 8 capítulos. O primeiro capítulo 

apresenta uma contextualização histórica sobre a maternidade e o aleitamento 

materno; o segundo capítulo apresenta uma revisão da literatura sobre a 

amamentação ‘’prolongada’’. Aqui se faz necessário pontuar que o termo 

‘’prolongado’’ será apresentado nos capítulos iniciais entre aspas, porque o terceiro 

capítulo abordará uma discussão sobre o termo e uma ressignificação do mesmo. O 

quarto capítulo apresenta os objetivos do estudo. O quinto capítulo apresenta o 

percurso metodológico. O sexto capítulo apresenta as narrativas e o sétimo capítulo 

às interpretações a luz da análise das narrativas. Por fim, o oitavo capítulo traz as 

considerações finais. 

 Com a pesquisa me aprofundei nesse tema de interesse e perceber como há 

ainda uma enorme distância entre os conhecimentos científicos sobre o aleitamento 

materno e a realidade social vivenciada pelas mulheres, bem como à falta de 

aparato social, de políticas públicas que, ao mesmo tempo em que preconizam um 

ideal, não dão subsídio para a prática de tais orientações, me motiva a continuar 

fazendo pesquisas já almejando o doutorado, na tentativa de diminuir esse 

distanciamento entre ciência, a produção do conhecimento e a comunidade. 
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Neste capítulo abordamos as questões da maternidade e amamentação na 

constituição histórico-social desses temas. Parte-se da ideia de que o valor atribuído 

à maternidade, à relação mãe-filho e à amamentação nem sempre foi o mesmo e 

que as modificações em relação a esses valores envolvem diversos aspectos, 

sendo eles  sociais, culturais e históricos, além dos biológicos.  

É necessário apresentarmos os conceitos de aleitamento materno definidos 

pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que são aceitos e reconhecidos 

mundialmente, sendo eles: aleitamento materno exclusivo: realizado quando à 

criança recebe o leite materno direto do peito ou ordenhado, sem receber outros 

líquidos; Aleitamento materno predominante: além do leite materno outros líquidos 

fazem parte da alimentação da criança; Aleitamento materno: quando o leite 

materno faz parte da dieta da criança, havendo ou não outros alimentos na dieta, 

sendo ofertado direto do peito ou ordenhado; Aleitamento materno complementado: 

a criança recebe o leite materno e também alimentos sólidos, a fim de 

complementar a alimentação; Aleitamento materno misto ou parcial, a criança 

recebe o leite materno e outros tipos de leite (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2007).  

Optamos por usar o termo amamentação durante o estudo já que é o ato do 

bebê retirar o leite do peito materno. No entanto, nem sempre a amamentação 

esteve diretamente vinculada à maternidade.  

Historicamente objetos arqueológicos como vasilhas e xícaras com bicos 

foram encontrados em túmulos de crianças, demonstrando que as mesmas eram 

alimentadas de outras formas, além do seio materno. Na Grécia e Itália (4000 a.C.), 

no Egito (888 a.C.) a mamadeira já era utilizada (BOSI; MACHADO, 2005; 

MONTEIRO; NAKANO; GOMES, 2011). 

Autores como Badinter (1985) e Ariès (1981) discutiram que na Antiguidade e 

Idade média, o centro do poder na família estava na figura paterna sustentada por 

aspectos políticos e nas crenças cristãs. Segundo Ariés (1981), a família era uma 

instituição moral e social em que não se encontrava o ‘’sentimento de infância’’. O 

objetivo da família era a ‘’transmissão da vida, dos bens, dos costumes e do nome’’, 

não existia a responsabilidade com a educação formal e sentimentos em relação às 

crianças.  
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Durante o século XVI as mulheres amamentaram seus filhos, mas há poucos 

registros dessa época. Já no século XVII as crianças eram entendidas como sinal 

de pecado, seres imperfeitos e rejeitados, abandonados muitas vezes. A infância 

não era reconhecida e as crianças eram vistas como adultos de tamanho reduzido. 

Esse cenário muda no século XVIII, quando crianças passam a ser comparadas a 

anjos e ao menino Jesus (BOSI; MACHADO, 2005). 

No final do século XVII o distanciamento afetivo que delineava as relações 

familiares contribuiu para o início da prática de envio das crianças para a casa das 

amas de leite, sendo muito difundida no século XVIII por toda sociedade. Assim, 

nesse período houve um aumento na mortalidade infantil devido as doenças 

transmitidas pelas amas para as crianças (BOSI; MACHADO, 2005; GUTIERREZ; 

CASTRO; PONTES, 2011). 

Na Europa foram realizadas campanhas com o objetivo de extinguir a prática 

de entregar as crianças para criação pelas amas de leite. Esse processo foi 

provocado principalmente por 3 movimentos: a urbanização, a instauração da 

produção capitalista e a consolidação dos estados nacionais, devido à Revolução 

Francesa. Para o exercício militar e econômico a população precisava crescer. A 

superioridade médica se instaura sobre os conhecimentos de curandeiros e 

parteiras e o papel da mulher se configurava para o status da maternidade pela 

influência do iluminismo (MONTEIRO; NAKANO; GOMES, 2011).   

A concepção da alimentação infantil sofreu (e sofre) interferência de aspectos 

políticos, econômicos e culturais. No Brasil, a cultura indígena sofreu influência da 

sociedade europeia com a tradição cristã. Com a chegada dos colonizadores vieram 

também doenças as quais os índios não possuíam defesas orgânicas, erradicando 

muitos índios e deixando outros inúmeros órfãos (BOSI; MACHADO, 2005). Há 

relatos dos séculos XVI e XVII sobre os índios Tupinambás no Brasil que 

evidenciam que as índias amamentavam seus filhos durante um ano e meio. Mesmo 

que tivessem que trabalhar nas roças levavam seus filhos carregados nas costas ou 

nos quadris (BOSI; MACHADO, 2005; MONTEIRO; NAKANO; GOMES, 2011).  

  A morte das crianças era aceita nos séculos XVI e XVII como fato frequente, 

com a esperança de que as crianças seriam transformadas em anjos o que era 

considerada uma bênção e assim amenizava a perda (BOSI; MACHADO, 2005). 

 Em paralelo á mortalidade observava-se entre as mulheres burguesas a 

negação da maternidade, não existia o conceito de amor materno. Sem condições 
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para criar seus filhos as escravas abandonavam seus bebês. As mulheres brancas 

não amamentavam porque a atividade era vista como trabalho. Assim, se 

estabeleceu a prática da mãe mercenária. Mulheres escravas que tinham acabado 

de ter filhos eram procuradas nas propriedades, alugadas ou até libertas para 

amamentarem os bebês das mulheres burguesas. Em qualquer classe dificilmente o 

recém-nascido que não recebesse o leite materno sobreviveria. Já os filhos das 

escravas possivelmente morriam por falta de aleitamento ou eram abandonados 

(BOSI; MACHADO, 2005; QUEIROZ, 2017). 

A partir do século XVII ocorreram diferentes mudanças que indicaram o 

surgimento de uma nova estrutura familiar, relacionada ao reconhecimento da 

infância, observadas na transformação das práticas educacionais e ‘’à modificação 

da condição de transmissão de bens, passando-se a reconhecer a igualdade entre 

os filhos no direito à herança’’ (MOURA, 2004, p.46). As transformações ocorrem de 

maneira lenta e progressiva com algumas resistências, estabelecendo o novo 

padrão do conceito de infância. Assim, no fim do século XVII, fortalecido com a 

ascensão burguesa à nova ordem de sobrevivência infantil, o novo foco ideológico 

passa da ‘’autoridade paterna para o amor materno’’ (MOURA, 2004, p.46). 

No início do século XIX ocorre à mudança da família real para o Rio de 

Janeiro, o que desperta um novo interesse dos portugueses no Brasil influenciados 

pela política Europeia, promovendo no país uma ‘’reeuropeização’’ da cultura 

colonial para a cultura europeia com valorização dos sentimentos familiares, 

valorização da mulher e filhos. Atrelado a isso movimento higienista promoveu no 

Brasil a nuclearização e urbanização das famílias no século XIX (MOURA, 2004). 

A recente configuração familiar passa a ser sustentada na correspondência 

de sentimentos entre pai, mãe e filhos (ROUDINESCO, 2003). Com as mudanças 

nos sentimentos familiares e a crescente urbanização, o papel da mulher também 

se altera com sua entrada no mercado de trabalho e com a invenção de métodos 

anticoncepcionais que possibilitam o controle da reprodução (GUTIERREZ; 

CASTRO; PONTES, 2011).   

Para Freire (2008) o papel que se forma de ‘’mãe moderna’’ faz parte da 

reestruturação da sociedade brasileira para o progresso da nação, com função 

patriótica e pública. 

As mulheres e crianças se tornaram então o cerne da atenção do Estado, 

pois deveriam obedecer e seguir normas sanitárias e morais (MARTINS, 2005). 
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Configurou-se a puericultura como uma forma de regular a vida no âmbito familiar. A 

alimentação era o eixo da puericultura, em especial o aleitamento materno iniciando 

um processo de desvalorização do saber popular dessa prática. O aleitamento 

materno e alimentação infantil foram usados como estratégia para a medicina se 

estabelecer, modificar e controlar o comportamento da mulher (NAKANO; GOMES, 

2011).  

Paralelo a isso, o ideal de papel materno relacionado à maternidade e 

feminilidade cria um modelo de identificação da imagem de homem e mulher, 

delineando papeis de um ligado a tarefas e de outro aos sentimentos (GUTIERREZ; 

CASTRO; PONTES, 2011). A maternidade passa a ser entendida como intrínseca 

ao ser feminino, propósito sagrado e tarefa social (FREIRE, 2008).  

O paradigma de amamentação estabelecido foi construído a partir do 

movimento higienista, incutido no reducionismo biológico que reduziu a 

amamentação a uma condição inata á espécie (ALMEIDA, 1999). Junto com a 

redução biológica se construiu a responsabilização e a culpabilização da mãe em 

relação à saúde da criança. A crescente valorização dos cuidados maternos 

permitiu um novo contemplar á figura da criança e á expressão do ‘’amor materno’’, 

que além de desejado passou a ser considerado ‘’natural’’ (MOURA, 2004). 

Segundo Almeida (1999, p. 121),  

 

 A lógica de informar para responsabilizar procura 
modular o comportamento da mulher em favor da 
amamentação, imputando-lhe culpa pelo 
desmame precoce, que é associado de forma 
direta a agravos para a saúde de seu filho.  

 
 

O discurso médico aliado aos interesses econômicos do Estado reforçou a 

importância dos cuidados maternos, discurso baseado na alegação de que esse 

seria o modo ‘’natural’’ das crianças serem cuidadas já que apenas a mãe é capaz 

de ‘’gestar e parir’’, sendo esses fenômenos intrínsecos à mulher e assim também à 

educação e cuidados com os filhos (MOURA, 2004).  

Segundo Freire (2008) surge uma nova ‘’maternidade’’ à medida que o papel 

de mãe ultrapassa a dimensão biológica instituída pelos higienistas passa a 

desempenhar a função moral e patriótica para o bem da sociedade, exigindo que a 

mulher busque maior formação, o que significou uma nova entrada ao setor público 

e a áreas profissionais as quais tivessem relação com seus ‘’instintos inatos’’ como 
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o magistério, serviço social, nutrição, marcando mais ainda as distinções do papel 

de homem e mulher.  

Surgiram também no século XIX as faculdades de medicina, que 

estabeleceram projetos visando à redução das altas taxas de mortalidade. Sendo 

assim, as mulheres que não amamentavam eram orientadas a contratar uma ama 

de leite em sua casa, para fiscalizar os cuidados com os bebês (BOSI; MACHADO, 

2005). 

 O aperfeiçoamento da esterilização do leite possibilitou o aleitamento 

artificial, com o leite de vaca na mamadeira marcando a decadência da 

amamentação mercenária no fim do século XIX (BOSI; MACHADO, 2005; 

MONTEIRO; NAKANO; GOMES, 2011). 

Na metade do século XIX, observou-se um recuo na amamentação atrelado 

ao interesse das indústrias de alimentos, farmacêutica e da classe médica na 

procura de um substituto para o leite materno, considerando os substitutos melhores 

para nutrição e digestão das crianças. Com as novas ‘’descobertas’’ e influenciados 

pelo grande marketing, se estabeleceu fortemente a cultura da mamadeira. Tanto a 

comercialização como a medicalização, que passaram a ser difundidas nos 

cuidados das crianças não só foram aceitas, mas tornaram-se uma prática natural e 

necessária (BOSI; MACHADO, 2005). 

As propagandas de leite em pó foram amplamente veiculadas a partir de 

1922. No fim dos anos 40 e início dos anos 50 os médicos começam a prescrever 

esses produtos como opção para favorecer as mães, sendo um cuidado mais 

prático e acessível para as crianças. Essa prática se tornou frequente e passou a 

ser recomendada imediatamente após o parto (BOSI; MACHADO, 2005; 

MONTEIRO; NAKANO; GOMES, 2011). 

Além do leite em pó, outros produtos surgiram desviando o foco da 

amamentação, visto que, esses produtos substitutivos eram fornecidos por 

profissionais de saúde, divulgados em hospitais, escolas e revistas científicas como 

meio estratégico para propagação da naturalidade dessa prática (BOSI; MACHADO, 

2005). 

Essa interferência da indústria provocou uma deturpação de ideias sobre a 

alimentação infantil, ocasionando uma modificação no comportamento das mulheres 

que reduziram sua confiança em relação ao amamentar. ‘’Anteriormente, todas as 

mulheres seguiam a tradição de suas avós e de suas mães, amamentando seus 
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filhos’’ (BOSI; MACHADO, 2005, p. 07), mas, com essa distorção de ideias, a 

indústria monopoliza o mercado de alimentação infantil (BOSI; MACHADO, 2005). 

 No decorrer do século XX ocorreu uma desvalorização da amamentação. A 

mulher se afastou do papel de nutriz por influência dos profissionais de saúde, 

práticas inadequadas em relação ao manejo do aleitamento materno, pressões da 

indústria, escassez de orientações e informações (MONTEIRO; NAKANO; GOMES, 

2011). Destacam-se também as mudanças que ocorreram na família em relação à 

transferência de costumes antigos e práticas alimentares e consequentemente a 

sua influência no declínio da amamentação e aumento da mortalidade infantil.  

Entre 1961 e 1973 a taxa de mortalidade infantil no Brasil era de até 45% 

(MONTEIRO; NAKANO; GOMES, 2011). Diante dessa alta taxa, ocorreu um 

processo de retomada á amamentação que segue até o período atual. Em 1981 foi 

regulamentado o Código de substitutos do leite humano na Assembleia Mundial da 

Saúde, programas e estratégias para a promoção do aleitamento materno. Em 1981 

foi instituído o Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM). A 

partir daí, várias políticas de incentivo ao aleitamento materno foram estabelecidas 

como: Portaria sobre o Alojamento Conjunto (1981); criação de banco de leite 

humano (1985); ampliação da licença maternidade para 120 dias e 5 dias para os 

pais; aprovação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para 

Lactentes; Iniciativa Hospital Amigo da Criança e semana nacional da amamentação 

(1992); em 2008 foi lançado pelo Ministério da Saúde o projeto Rede Amamenta 

Brasil. Em resultado a realização dos programas e políticas houve um aumento da 

média de duração da amamentação, porém, ainda há o que ser melhorado (BOSI; 

MACHADO, 2005; MONTEIRO; NAKANO; GOMES, 2011). 

Importante abordarmos também que os discursos de promoção á 

amamentação englobavam da mesma forma as mulheres de diferentes classes 

sociais da passagem do século XIX para o XX, ao mesmo tempo em que ocorria o 

aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho. As políticas 

familiares não acompanharam as crescentes mudanças e não deram suporte para 

as mulheres mães e trabalhadoras, sendo negligenciados esses papeis e a 

interferência da amamentação na trajetória profissional das mulheres (KALIL; 

AGUIA, 2016).  

 Com essa breve construção histórica, concordamos com o que diz Almeida 

(1999, p. 120): ‘’à amamentação, além de ser biologicamente determinada, é 
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socioculturalmente condicionada, tratando-se, portanto, de um ato impregnado de 

ideologias e determinantes que resultam das condições concretas de vida”.   

 Almeida (1999) ainda discutiu ‘’amamentar, por quê?’’. A resposta segundo 

ele foi construída historicamente sob os pilares das ‘’vantagens’’ para a criança, 

mãe, família e Estado. As vantagens mais difundidas são em relação à saúde da 

criança, amplamente utilizadas em campanhas abrangendo aspectos emocionais, 

imunológicos, fisiológicos e nutricionais.  

 A melhora pós-parto, redução do sangramento e regressão do útero são as 

vantagens centrais apresentadas em relação à saúde da mulher. Em relação à 

família, os benefícios são a capacidade de ‘‘nucleação familiar’’ e econômica. As 

vantagens econômicas são o principal destaque para os benefícios do Estado, 

assim como a saúde (ALMEIDA, 1999).  

 Diante das inúmeras vantagens que a amamentação oferece configurou-se 

um paradoxo, o desmame precoce. Destaca-se que essa tendência ao desmame 

precoce foi também historicamente, social e culturalmente construída. 

 A partir dos anos 80, foram desenvolvidas várias pesquisas no Brasil para 

entender esse paradoxo do desmame. Surgiram diversas “verdades” como resposta 

a esse fenômeno, atribuindo ao desmame uma natureza multifatorial (ALMEIDA, 

1999).  

 Alguns autores apontam as mudanças na organização familiar como um dos 

fatores que contribuem para o desmame, devido à falta de rede familiar. Outro fator 

seria ‘’a falta de amparo social’’, no qual a sociedade tem dificultado a 

amamentação.   

 

A sociedade não tem se aparelhado para favorecer a mulher no exercício 
da amamentação. Pelo contrário, ao mesmo tempo, em que a culpabiliza 
por não amamentar, interfere bruscamente sobre o parto com 
procedimentos cirúrgicos ou medicamentos; cria estrutura hospitalares 
antiaproximação mãe bebê; não cria ou não respeita leis trabalhistas para o 
amparo à maternidade; libera as companhias produtoras de substitutos do 
leite materno de qualquer compromisso ético quanto à propaganda de seus 
produtos; e, no nível de ambulatório de saúde, não capacita seus 
profissionais para darem o apoio e terem conhecimentos necessários para 
aconselhar a mãe que amamenta (ALMEIDA, 1999, p.18).  
 

 

O discurso médico vinculado aos interesses do Estado promoveu uma nova 

relação mãe e filho, atribuindo particularidades distintas para a função materna 

(MOURA, 2004).  
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O corpo da mulher passou a ser tratado sob a ótica biológica e organicista. 

Articulou-se então a medicalização desse corpo, sobretudo, pela sua condição 

orgânica específica de reprodução da espécie humana. Sendo assim, a 

‘’medicalização do corpo feminino’’ passou a servir como estratégia de controle 

social, regulando aspectos políticos e individuais do corpo feminino, a fim de 

normalizar, regular e administrar questões de reprodução da espécie humana 

(VIEIRA, 2002). 

Esse paradigma se estabeleceu no século XIX, quando aconteceu o 

enaltecimento da maternidade. Com os médicos ocupando o posto das parteiras e 

transformando o parto de evento natural em evento médico, todos os outros eventos 

que seguem tornaram-se meios de medicalização do corpo feminino. O corpo 

feminino ‘’depois de a consolidação dos seus cuidados como área do conhecimento 

e da prática médica, a partir do século XIX, a sociedade vive a expansão da 

assistência nessa área, apoiada inicialmente pelas teses da higiene social’’ (VIEIRA, 

2002, p. 72). 

O modelo médico de políticas públicas se construiu a partir do ciclo gravídico 

puerperal, justificado até a década de 60 pela mortalidade infantil. Portanto, no 

Brasil, o controle populacional foi construído com base na medicina e da 

‘’medicalização do corpo feminino’’, com a assistência médica que se estabeleceu 

com soluções cirúrgicas ou ginecológicas para as questões de reprodução humana 

e demográficas (VIEIRA, 2002).  

Isso desarticulou ‘’outros problemas referentes a condição feminina, que vão 

desde a sexualidade até a patologia do útero’’, deixando de serem debatidos com 

atenção. ‘’Estar grávida, parir, aleitar são outras tantas condições medicalizáveis, 

como são a menopausa ou a presença de um útero que o especialista decide que é 

demais’’, processos esses tratados da perspectiva masculina (VIEIRA, 2002, p.77). 

Diante disso, a amamentação também foi tomada como um processo de 

medicalização do corpo feminino, quando se torna objeto regulado por diferentes 

políticas públicas e estabelecido como objeto de intervenção de diferentes áreas da 

saúde. Pensando na relação parto x amamentação, observa-se atualmente a 

separação e antagonismos dos processos, sendo o parto tomado como evento não 

natural e assim necessitando de maior preparo e atenção e a amamentação como 

processo natural ao ser mulher. Essa naturalidade do processo de amamentação 
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atribui a mulher à obrigação de amamentar, atrelando a amamentação ao sucesso 

da maternidade e/ou a culpa pelo fracasso da amamentação.  

Esse paradigma reforçou o distanciamento entre ciência e o saber popular, 

separando biológico e social, como se os dois fossem excludentes. Os assuntos 

biológicos são sustentados em teorias científicas, excluindo a sociedade e sujeito. 

(ALMEIDA, 1999). 

 Porém, entendemos que a amamentação e a maternidade se constituem sob 

diversas perspectivas que ‘’envolvem ao mesmo tempo, ciência, política, economia, 

direito, religião, técnica e ficção’’, ocupando delineamentos ‘’híbridos’’, construídos 

pelos fenômenos biológicos e na construção dos atores sociais. Esse complexo 

construído parece não preocupar, mesmo que a separação entre biológico e social 

tenha se tornado mais evidente, o modelo estabelecido insiste em dissociar as 

interfaces da ciência, do social e do cultural (ALMEIDA, 1999).  

Outra contradição que se estabeleceu relaciona-se ao fato de que, por um 

lado, ressalta-se a importância do aleitamento pelos benefícios em relação à saúde 

da criança, por outro, o ‘’prolongamento da amamentação’’ pode não ser aceito 

como normal, uma vez que tal prática é diretamente associada a bebês mais novos 

e não a crianças consideradas mais velhas (DOWLING; BROWN, 2013). 

Com a reflexão sobre maternidade e amamentação que apresentamos, 

concordamos com a afirmação  

 

podemos falar em maternidades, e não em uma única forma de 
vivenciá-la e apreender sua complexidade enquanto fenômeno 
psicossocial que dialoga com a sociedade como um todo e ao 
mesmo tempo se constitui num espaço para o desenvolvimento de 
relações afetivas (GUTIERREZ; CASTRO; PONTES; 2011, p. 9). 
 

 
 

 As transformações ocorridas nos conceitos de maternidade estiveram sempre 

atreladas às mudanças dos conceitos de infância, do papel social e trabalhista da 

mulher (FREIRE, 2008). Portanto, diante das ambiguidades que a mulher vivencia 

podemos dizer que também foram historicamente construídas à medida que o ‘’ser 

mãe’’ é considerado inato, mas as mudanças que se estabeleceram exigem da 

mulher feminilidade e função profissional.  



24 
 

Nesse sentido o próximo capítulo apresenta uma revisão da literatura sobre a 

temática, em que apresentamos artigos que abordam experiências maternas e os 

aspectos que contribuem para a manutenção da ‘’amamentação prolongada’’.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. AMAMENTAÇÃO ‘’PROLONGADA’’ NA 

CONTEMPORANEIDADE 
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Existe um enorme número de produções sobre maternidade e cuidado infantil 

sendo a maioria dessas produções escrita por homens. Porém, se as diferentes 

produções de especialistas (homens) são historicamente conhecidas e divulgadas 

não se pode observar o mesmo sobre relatos de ‘’memórias maternas’’, sobre as 

experiências das diferentes épocas (MARTINS, 2005).  

Os relatos maternos pela voz das protagonistas demonstram uma variedade 

de experiências e sentidos; eles evidenciam as pequenas e grandes dificuldades 

diárias, suas soluções e a vasta gama de emoções envolvidas na experiência de 

gerar e criar os filhos (MARTINS, 2005).  

Diante disso, neste capítulo apresentamos uma revisão da literatura dos 

artigos publicados entre 2008 e 2018, que abordaram as experiências maternas 

com a ‘’amamentação prolongada’’. A pesquisa foi realizada online e as bases de 

dados utilizadas para a seleção dos artigos foram: Scielo e Medline, utilizando os 

descritores: aleitamento materno; políticas públicas; nutrição do lactente; gênero e 

saúde; criança, todos eles combinados entre si em pares. Foram encontrados 5 

artigos que ouviram relatos de mulheres sobre suas experiências com a 

‘’amamentação prolongada’’. 

O primeiro estudo intitulado “Understanding Maternal Breastfeeding 

Confidence: A Gadamerian Hermeneutic Analysis of Women’s Stories”, foi realizado 

nos Estados Unidos e teve como objetivo compreender os fatores que sustentam o 

sentimento de confiança na mulher para o aleitamento prolongado e o significado 

dessa prática para elas, através de suas narrativas. Participaram da pesquisa 13 

mulheres com idade entre 23 e 42 anos, que amamentaram seus filhos por 2 anos 

ou mais, selecionadas inicialmente por um dos autores através do uso de 

amostragem intencional, selecionando assim 6 mulheres de sua rede de relação, e 

após isso as seleção continuou através do método bola de neve.. A base do estudo 

foi a hermenêutica e a narração de histórias gadamerianas. A análise dos resultados 

foi realizada através da abordagem de análise dos dados hermenêutica 

gadameriana. Para análise dos resultados os eixos temáticos comuns entre as 

histórias foram divididos em 1) desenvolvimento de expectativas, 2) amamentar o 

bebê e 3) ganhar apoio (GRASSLEY; NELMS, 2008). 

De acordo com os autores, no tocante ao desenvolvimento de expectativas 

para amamentar, algumas das participantes justificaram esse desejo com base nas 
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experiências que vivenciaram quando crianças. Elas carregam memórias de suas 

mães e tias amamentando seus irmãos e primos mais novos. Observou-se uma 

espécie de tradição de família, baseada na crença de que o leite materno 

proporciona crescimento e desenvolvimento saudável para a criança. Nesse 

contexto, as mulheres que tiveram a oportunidade de observar o ato de amamentar 

em seu ambiente familiar quando crianças, ou durante a gestação, desenvolvem 

expectativas no aleitamento de seus bebês. Essas expectativas tornam a mulher 

mais confiante para o aleitamento prolongado, a sensação de vínculo e 

pertencimento é relatada por todas as mães entrevistadas (GRASSLEY; NELMS, 

2008). 

       Outro aspecto fundamental destacado pelos autores para despertar a confiança 

das mulheres na prática do aleitamento prolongado consiste no apoio proveniente 

dos indivíduos envolvidos no contexto, como avós, parceiros, amigos e profissionais 

da saúde. As mães relataram a necessidade de alguém com experiência para 

orientar e encorajar (GRASSLEY; NELMS, 2008). 

      O estudo concluiu que as mulheres têm a necessidade do sentimento de 

confiança e segurança para que a prática do aleitamento materno aconteça de 

maneira natural e prazerosa. A interação das expectativas desenvolvidas pela 

mulher com o comportamento do bebê e o apoio recebido ao longo do processo do 

aleitamento materno intensificou esses sentimentos e estimularam a prática do 

aleitamento prolongado (GRASSLEY, NELMS, 2008). 

       O segundo artigo “‘If they want to risk the health and well-being of their child, 

that's up to them’: Long-term breastfeeding, risk and maternal identity” foi uma 

pesquisa de campo, etnográfica e de longo prazo dentro da Organização La Leche 

League de apoio à amamentação, situada em Londres, com objetivo de examinar as 

narrativas das mulheres que amamentavam seus filhos por períodos prolongados de 

tempo, como meio de explorar a relação entre a consciência do risco do uso de 

complemento, alimentação infantil e identidade materna. Os resultados foram 

apresentados em forma de relatos de caso (FAIRCLOTH, 2010).  

Inicialmente os autores realizaram uma observação participativa de 10 

grupos dessa mesma organização em diferentes locais, complementada por 22 

entrevistas semiestruturadas e 25 questionários individuais. As mães eram na 

grande maioria brancas, de meia-idade (em média, 34 anos), com bom nível 

educacional (nível universitário ou equivalente) (FAIRCLOTH, 2010). 



28 
 

O artigo destacou que essas mães narraram sua decisão de continuar 

amamentando por período prolongado como “natural”, “apropriada evolutivamente”, 

“cientificamente melhor” e “o que sente seu coração” (FAIRCLOTH, 2010). Elas 

também afirmaram que quanto mais uma mãe amamentar, mais benefícios para a 

saúde da mãe e do filho são acumulados (FAIRCLOTH, 2010). 

       Pelo relato das mulheres deste estudo foi possível perceber que ser uma 

lactante que amamenta por um período prolongado exige não só esforço físico para 

estar conectada a uma criança por um longo período, mas também uma questão de 

identidade materna. Levando-se em consideração uma cultura da maternidade 

"intensiva" e uma política de saúde que apoia a amamentação em longo prazo, 

espera-se dessas mulheres que sejam cidadãs "modelo”. Existe uma divergência 

entre as normas ideológicas e culturais. Mesmo com a melhoria das políticas 

públicas sobre amamentação, muitas mulheres ainda são marginalizadas. As 

lactantes estão conscientes da minimização do risco em termos de alimentação 

infantil comparada ao uso de complementos, porém a maior politização da 

parentalidade transformou algumas práticas dessas mães em um objeto de 

preconceito, colocando "limites" ao comportamento materno. Muitas mulheres do 

estudo referiram que o "julgamento" foi o desafio mais comumente encontrado por 

elas devido à amamentação prolongada (FAIRCLOTH, 2010). 

       Por outro lado, o estudo apontou que essas mulheres se sentem encorajadas a 

defender seu comportamento e seu senso de individualidade. Para algumas 

mulheres, ser uma “lactante militante” era seu principal meio de interação social, em 

distinção a uma carreira profissional. A organização preconiza que uma melhor 

parentalidade irá trazer vínculos sociais mais fortes, porém, muitas vezes, pode 

colocar grupos de mulheres umas contra as outras (aquelas que fazem de “maneira 

correta” e aquelas que fazem de “maneira errada”). Este conflito cria uma situação 

em que as mães não podem mais recorrer umas às outras para obter apoio na 

criação de seus filhos. Ao invés disso, um grupo que faz o que é "correto", no caso a 

amamentação prolongada, é marginalizado da sociedade. Outro grupo que não 

apoia a amamentação prolongada é tido como “vítimas que precisam de educação” 

e, no pior caso, mulheres "intencionalmente ignorantes", que colocam em risco o 

desenvolvimento ideal de seus filhos (FAIRCLOTH, 2010). 

       Esse artigo concluiu que mães que ofereceram complemento nos primeiros 

meses de vida de seus bebês e mães que amamentaram por período prolongado 
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apresentaram pontos de vista extremos para refletir sobre as “normas” para a 

alimentação infantil contemporânea. Elas habitam um espaço desconfortável entre 

as normas ideológicas (que estimulam a amamentação em longo prazo) e as 

normas culturais (que apresentam certo preconceito a esta prática). No decurso da 

descoberta da sua identidade materna e a constante necessidade de reafirmar sua 

escolha, essas mulheres oscilam entre os polos de afirmação e marginalização 

(FAIRCLOTH, 2010). 

O terceiro artigo intitulado “Quem são as mulheres que amamentam por 2 

anos ou mais?” investigou os aspectos envolvidos na continuidade da amamentação 

por dois anos ou mais, conhecendo fatores e atitudes das mães que passaram por 

essa experiência. Esse estudo foi realizado com um corte de mães - bebê (iniciando 

com 220 duplas e 151 concluíram o estudo), nascidas em 2003 no Hospital de 

Clínicas de Porto Alegre, acompanhando do nascimento até três e cinco anos. A 

coleta de dados foi realizada em três etapas. Na primeira etapa as mães assinaram 

o termo de consentimento livre e esclarecido ainda na maternidade e entre o 

segundo e terceiro dia pós-parto, responderam a um questionário com questões 

sociodemográficas; acompanhamento pré-natal; parto e experiência anterior com 

amamentação. A segunda etapa foi realizada por telefone ou visita domiciliar aos 7, 

30, 60, 120 e 180 dias, usando questionário rápido de quinze minutos sobre 

questões de alimentação das crianças; o uso de chupeta; trabalho materno. Para a 

terceira etapa foram realizadas entrevistas com as mães, entre 3 e 5 anos de idade 

das crianças, com objetivo de aprofundar sobre a experiência da amamentação e o 

desmame (MARTINS; GIUGLIANI, 2012). 

      O estudo realizou análise estatística, com uso do programa SPSS, versão 17.0. 

Foram usados os testes: teste t de Student ou Mann-Whitney e teste do quadrado 

de Pearson. A regressão de Poisson foi utilizada para as variáveis explicativas e o 

fator (amamentação prolongada por dois anos ou mais), obedecendo o modelo 

hierárquico. As variáveis estudadas foram: criança do sexo feminino, escolaridade 

da mãe ≥ 8 anos, idade da mãe ≥ 20 anos, mãe de pele branca, mãe coabita com o 

pai da criança, mãe mora com sua mãe e/ou sogra, mãe permaneceu em casa com 

a criança nos primeiros seis meses, número de consultas pré-natais ≥ seis, mãe 

recebeu orientação sobre aleitamento materno no pré-natal, mãe não fumou na 

gestação, mãe não primigesta, parto vaginal, não uso de chupeta, mãe com média 

de amamentação de filhos anteriores ≥ 6 meses, criança não recebeu fórmula na 
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maternidade, idade em que a criança passou a receber água e/ou chás, idade em 

que a criança começou a receber outro leite, idade em que a criança começou a 

receber alimentos sólidos e semi-sólidos. Assim, foi feita análise para testar 

associação entre o desfecho e as variáveis. A escolha das variáveis baseou-se em 

conhecimento acumulado com base na literatura (MARTINS; GIUGLIANI, 2012).  

       No estudo apresentado, de todas variáveis explicativas testadas, apenas cinco 

se mostraram associadas com o desfecho do aleitamento materno prolongado: 

coabitação dos pais, permanência da mãe com a criança em casa nos primeiros 

seis meses, uso de chupeta e idades da introdução de outro leite e de chás e/ou 

água na alimentação da criança. O estudo apontou que a comparação dos 

resultados com outros estudos fica prejudicada, pois a maioria aborda a influência 

do pai no desmame precoce e não na manutenção do aleitamento materno por 

tempo prolongado e ainda afirma que não foi possível explicar a relação entre não 

coabitação dos pais e à manutenção da amamentação por 2 anos ou mais 

(MARTINS; GIUGLIANI, 2012).  

Os autores desse estudo ainda afirmaram que essa foi a primeira pesquisa a 

expor que a chance de permanência da mãe em casa nos primeiros seis meses é 

capaz de influenciar na amamentação por dois anos ou mais de maneira positiva, 

oportunizando a amamentação exclusiva por um período maior, assim, maior 

duração da amamentação (MARTINS; GIUGLIANI, 2012).  

O estudo também mostrou que o uso da chupeta contribuiu negativamente 

para a duração da amamentação por dois anos ou mais (MARTINS; GIUGLIANI, 

2012). A introdução de água e/ou chás e de outros leites também se associou à 

duração do aleitamento materno por 2 anos ou mais. Sendo que quanto mais tarde 

o início da introdução de outros líquidos, maior a chance da criança ter sido 

amamentada por no mínimo, dois anos. Porém o estudo apontou que a época de 

introdução dos alimentos complementares não mostrou relação com a manutenção 

da amamentação por dois anos ou mais (MARTINS; GIUGLIANI, 2012). 

       Algumas limitações, como a perda de sujeitos, foram apontadas pelos autores, 

também possível viés de aferição, que seria em relação à informação de maior 

tempo de duração do que ocorreu na prática, influenciada pelo conhecimento prévio 

sobre a recomendação de amamentação. Os autores afirmaram que as possíveis 

limitações não interferiram significativamente nos achados, visto que este não foi um 

estudo de prevalência (MARTINS; GIUGLIANI, 2012).  
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       Outro apontamento relevante é que os aspectos frequentemente relacionados 

ao desmame precoce ou com a amamentação exclusiva não são obrigatoriamente 

os mesmos relacionados à manutenção da amamentação por dois anos ou mais. 

Como exemplo o estudo citou a idade materna menor que 20 anos associada com o 

fim da amamentação exclusiva antes dos seis meses e reduzidas consultas pré-

natais, fatores esses que não apresentaram associação nesse estudo com a 

manutenção da amamentação por dois anos ou mais. Consideração importante 

segundo os autores, porque pode implicar no delineamento de ações de incentivo 

ao aleitamento materno (MARTINS; GIUGLIANI, 2012).  

      O quarto estudo intitulado “Influências sociais no processo do aleitar: percepção 

das mães” apresentou como objetivo investigar os fatores sociais que influenciam 

na prática de amamentação, através da experiência de mães cadastradas em uma 

Estratégia de Saúde da Família em Juazeiro – BA. A pesquisa apresentou 

abordagem qualitativa de caráter exploratório e descritivo, sendo realizadas 

entrevistas semiestruturadas em suas residências com onze mães, com idade 

superior a 18 anos com filhos de 0 a 2 anos 11 meses e 29 dias, entre setembro a 

outubro de 2010. O estudo utilizou amostra não probabilística, de natureza 

intencional, em que o encerramento da amostra foi através da saturação dos dados 

empíricos (ARAÚJO et al., 2014). 

 A análise realizada abordou A exploração e análise das falas, 

compreendendo a abordagem qualitativa, utilizando à análise temática de conteúdo 

para compreensão dos resultados. A partir da análise das entrevistas o estudo 

abordou três categorias temáticas (influências na prática de amamentação; 

percepção materna sobre as influências sociais; mitos construídos culturalmente e 

sua influência no aleitamento materno) e cinco subcategorias (experiências; ajuda 

na prática de aleitamento por mulheres mais velhas; pressão produzida por grupos 

sociais; desejo e decisão; importância do receber ajuda) (ARAÚJO et al., 2014). 

 A pesquisa mostrou que, em relação ás Influências na prática de 

amamentação, todas as mães relatam que sofrem influências sobre a alimentação 

dos filhos, relatando tanto influências positivas, como negativas. O estudo mostrou 

através dos relatos que mulheres que já tiveram experiência com amamentação, 

aceitam ou seguem menos interferências externas, pois as mães que se consideram 

inexperientes ou por insegurança seguem mais as orientações e ensinamentos de 

pessoas próximas, mães, sogras, irmãs, amigas e vizinhas, apontadas nesse estudo 
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como maiores influenciadoras. Em relação à troca de experiências o estudo ainda 

apontou à partir da análise dos relatos que as trocas também se relacionam pelas 

experiências vivenciadas  por cada uma, ou seja, se a  vivência foi boa, a  influência 

será positiva, ao contrário, ao repassar essa vivência a interferência poderá ser 

negativa. As mães também relataram o confronto de informações recebidas sobre a 

amamentação, visto que receberam informações favoráveis à amamentação e 

também ao desmame, como se amamentar fosse um evento que não devesse ser 

estimulado por muito tempo (ARAÚJO et al., 2014).  

Em relação a percepção materna sobre as influências sociais a pesquisa 

mostrou que, perpassam o desejo e a decisão de amamentar envolvendo diversos 

fatores. Destaque para a pressão produzida pelo modelo assistencial atual, que 

coloca nas mulheres a responsabilidade pela saúde dos filhos, e assim, à 

responsabilidade, pelo sucesso ou não da amamentação. Os autores destacam que 

a amamentação, precisa ser uma escolha da mulher, mas não basta o decidir por 

tal, é necessário suporte e incentivos. Algumas participantes relataram gostar da 

ajuda recebida e que a pressão social teve influência positiva para amamentação, 

principalmente as que relataram não ter experiência e pouco conhecimento sobre o 

assunto As mães também apontaram a insegurança, como problema para a 

amamentação, resultando no desmame precoce (ARAÚJO et al., 2014).   

Sobre a categoria mitos, verificaram-se nos relatos das mães que são muitos 

os mitos, tabus e crenças que foram construídos acerca da amamentação, 

passados historicamente de geração por geração, ou construídos por carência de 

informações científicas adequadas. O estudo destacou que nesta pesquisa a crença 

do “pouco leite” ou “leite fraco” é bastante propagada entre as mães, bem como a 

introdução do chá (ARAÚJO et al., 2014).  

O artigo concluiu que são diversas as influências em relação a amamentação 

e que o desmame nesse sentido pode ser resultado da interferência sofridas pelas 

mulheres, pelos incentivos de outras mulheres com experiências não tão boas com 

a amamentação, além dos muitos mitos e crenças que ainda se propagam. 

Ressaltou também à necessidade de aconselhamento adequado no pré-natal, sobre 

a amamentação, tanto para a mãe, como seus companheiros e avós, para que eles 

estejam inseridos no processo, a fim de ajudar e incentivar à manutenção da 

amamentação (ARAÚJO et al., 2014). 
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O último artigo ‘’A prática da amamentação por dois anos ou mais: 

experiências maternas’’, teve como objetivo conhecer as experiências de mulheres 

que amamentaram por dois anos ou mais, conhecendo quais as referências 

envolvidas nessa prática e o papel exercido pelo pai nesse cenário. Para a pesquisa 

foram realizadas quatro entrevistas com mães com idades entre 31 e 42 anos, de 

uma cidade do interior do Rio Grande do Sul, descobertas através de oito escolas 

particulares de educação infantil. Os relatos foram estudados coletivamente de 

maneira qualitativa, utilizando-se do procedimento de agrupar categorias e 

analisadas em consonância com a literatura científica (SOUTO, 2015). 

Três núcleos foram selecionados pela autora para aprofundamento: práticas 

das mães em relação a experiência da amamentação; continuidade da 

amamentação por dois anos ou mais e experiência do desmame das crianças com 

dois anos ou mais. Os resultados foram apresentados em forma de relatos de caso.  

   O principal fator que as mães apresentaram para amamentarem por dois 

anos ou mais, foi relacionado à questão de saúde física e nutricional das crianças. 

Outro motivo para tal prática foi apresentado por três mães entrevistadas, que 

ressaltaram o fortalecimento da relação afetiva mãe-bebê. Duas mães relataram 

que vivenciaram dificuldades no início da amamentação, como ‘’problemas no seio, 

como fissuras e mastite’’. Para essas mães, essas queixas não se tornaram motivos 

para o desmame. Em relação às facilidades da amamentação, três mães 

destacaram a ‘’comodidade/praticidade’’ em dar o peito e não ‘’precisarem preparar 

a mamadeira durante a noite’’. Uma das mães afirmou que amamentar também está 

relacionado a acalmar a criança, a amamentação também foi atrelada ao sentimento 

de “pena ou dó”, em relação ao possível sofrimento da criança caso a amamentação 

fosse interrompida (SOUTO, 2015). 

       Outro aspecto importante relacionado a prática da amamentação prolongada 

que o artigo apresentou relaciona-se com a questão de trabalho das mães. Três das 

mulheres entrevistadas trabalhavam fora de casa e tiveram direito a 4 meses ou 6  

meses de licença maternidade. Em relação à escolaridade as mães deste estudo 

apresentaram níveis diferentes de escolaridade, mas o fator escolaridade 

apresentou relação positiva nessa pesquisa (SOUTO, 2015). 

       As quatro mães entrevistadas afirmaram não ter seguido modelo para a prática 

da amamentação por dois anos ou mais. Porém a autora chamou atenção para ‘’os 

padrões de parentalidade são passados de geração em geração’’. Há modelos que 
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se destacaram em todos os casos, exemplos positivos e exemplos negativos em 

relação a amamentação que foram passados e experienciados de diferentes 

maneiras pelas mães (SOUTO, 2015). 

       Duas das mães afirmaram que houve pouca participação dos maridos nas 

decisões em relação à amamentação. As outras duas afirmaram que conversaram 

com os maridos, mas, apenas uma afirmou que o marido sempre concordou com a 

amamentação prolongada. Há um destaque, em um dos casos, que com o passar 

de um tempo o marido de uma das entrevistadas se colocou em oposição à 

amamentação, alegando que a mulher estava ficando muito cansada e se isolando 

(SOUTO, 2015).  

       Outro destaque importante que apareceu em um dos relatos diz respeito que, 

apesar de ter desmamado seu filho com dois anos, ele ainda dorme na cama do 

casal.  Podendo isso, estar relacionado à amamentação prolongada. A mãe afirma 

que o filho precisa dormir na cama dele, mas, que ele apresenta resistência. Já o 

marido, segundo ela, não se importa que o filho durma na cama deles (SOUTO, 

2015). 

 A pesquisa concluiu que o principal fator associado a manutenção da 

amamentação por dois anos ou mais, foi o aspecto dos benefícios à saúde das 

crianças, muito divulgados nas campanhas de incentivo a amamentação. 

Consideraram também, segundo o relato das mães, que não há nenhum modelo 

para a amamentação prolongada, isso pode estar relacionado ao fato de que a 

amamentação prolongada não é uma prática visível socialmente (SOUTO, 2015). 

Em relação ao papel do pai no contexto da amamentação prolongada a 

pesquisa mostrou que os maridos aparecem exercendo pouca participação, 

podendo ter relação com os papéis socialmente estabelecidos as atribuições 

maternas e paternas, estando os cuidados com os filhos vinculados à maternidade 

(SOUTO, 2015).  

Podemos observar que de acordo com os estudos apresentados acima, a 

notoriedade do contexto familiar está entre os fatores que contribuem para a 

manutenção da ‘’amamentação prolongada’’. Segundo Teixeira, Nitschke e Silva 

(2011), o contexto familiar exerce influência sobre as decisões da mulher em 

amamentar e prolongar esse ato. Isso porque as concepções familiares são 

constituídas por crenças que se assemelham ao que a nutriz acredita em relação a 

prática da amamentação. 
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 Em contrapartida, Oliveira et al. (2015) e Araújo et al. (2014) relatam que a 

figura da avó materna se configura como fator negativo para a manutenção da 

amamentação, visto que elas carregam consigo a herança cultural amparadas pelo 

senso comum, principalmente em relação a alimentação e acabam contribuindo 

negativamente. 

É importante destacar que as configurações familiares vêm se transformando 

histórica e socialmente, com muitos e diversificados arranjos familiares, ocorrendo 

também uma redução no número de filhos (BIROLI, 2014). Diante disso, as redes 

de apoio (avós, tias, familiares), não são encontradas em muitas famílias, portanto, 

muitas mulheres não vivenciaram ‘’exemplos’’ de amamentação em seu contexto e 

nem dispõem dessas redes de apoio para vivenciar esse processo. Essas jovens 

iniciam seu contato com a prática do aleitamento e cuidados com os filhos recém-

nascidos, logo após o parto. O contato com o desconhecido e não co-experienciado 

pode atuar como fator negativo na prática da ‘’amamentação prolongada’’. Nesse 

contexto, salienta-se a relevância de profissionais de saúde qualificados e bem 

preparados, seja no ambiente de ensino e formação ou por gestores da saúde 

(ALMEIDA; LUZ; UED, 2015), a fim de oferecer a comunidade materno-infantil, 

equipes multiprofissionais comprometidas com a saúde, capazes de orientar, 

despertar o sentimento de confiança da mulher e incentivá-la a refletir sobre a 

experiência da amamentação nos diferentes momentos de sua existência.  

     O principal fator que aparece nos estudos sobre a amamentação e sobre seu 

prolongamento, relaciona-se aos benefícios para a saúde e desenvolvimento do 

bebê (TAKUSHI et al., 2008; SOUTO, 2015). A literatura é ampla e unânime em 

relação aos benefícios fisiológicos e nutricionais do leite materno, e é a partir da 

perspectiva da saúde da criança que as campanhas têm seu foco, deslocando o 

enfoque de outras questões como a saúde da mulher, seus desejos e seus conflitos. 

Outro fator que aparece nos artigos desta revisão está relacionado a 

experiência anterior satisfatória. As mães relatam que, por já terem amamentado, 

sentem-se mais seguras e confiantes para amamentar e veem os benefícios em 

relação à saúde dos filhos anteriores (SOUTO, 2015). Essa confiança que a mãe 

sente também influencia o ‘’prolongamento da amamentação’’. O abandono da 

amamentação, muitas vezes, acontece devido à falta de confiança da mãe na sua 

capacidade de amamentar e pela ausência de motivação para persistir na 

amamentação (FERREIRA et al., 2011). 
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Portanto destacamos com base na revisão que, entre os fatores que 

contribuem para a manutenção da ‘’amamentação prolongada’’, estão à 

permanência da mãe em casa por seis meses ou mais; relação mãe-bebê, 

escolaridade mãe/ do casal; existência da rede de apoio e participação do pai; 

experiência anterior satisfatória e segurança das mães para amamentar; identidade 

materna; benefícios para a saúde do bebê.  

 A revisão também nos permitiu uma reflexão sobre o conceito de 

‘’amamentação prolongada’’, levando assim a apresentação do capítulo seguinte na 

tentativa de compreender melhor o conceito apresentado pelos principais órgãos, 

que falam sobre amamentação e alimentação infantil.  
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38 
 

Os benefícios da amamentação em curto prazo são amplamente difundidos 

na literatura científica uma vez que causam impacto na sobrevivência infantil, 

reduzindo sua morbimortalidade e melhora em sua saúde. Em relação à 

amamentação em longo prazo, muito ainda precisa ser estudado e compreendido. 

Para isso, entendemos que o princípio é discutir o período de realização e como a 

amamentação ocorre. Diante disso, pretendemos “constituir” o conceito de 

‘’amamentação prolongada’’, visto que apesar de difundido e usado na literatura, tal 

terminologia não apresenta clareza sobre a sua definição, por isso, deveria ser 

utilizado entre aspas, como optamos por utilizá-la diante deste debate. 

Segundo a Sociedade Espanhola de Pediatria, ‘’prolongar significa fazer algo 

durar mais do que o normal ou estabelecido’’ (ASSOCIAÇÃO ESPANHOLA DE 

PEDIATRIA, 2015, p. 2). Por isso, apesar de a utilização da expressão 

"amamentação prolongada" ser difundida, essa denominação pode gerar equívocos. 

O emprego dessa expressão pode indicar que a amamentação de crianças, por 

mais de um ano seja julgado como por mais tempo do que o recomendado, quando 

na realidade é uma meta da saúde materno-infantil. Por esse motivo, a Associação 

Espanhola de Pediatria (2015) aponta para a necessidade de debate sobre o tema 

"amamentação", sem o emprego de adjetivos extras, para naturalizar esse evento 

em sua totalidade.  

A amamentação segundo as mais importantes organizações científicas 

internacionais e nacionais, como a Organização Mundial da Saúde (OMS), Fundo 

das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), Ministério da Saúde (MS), 

Associação Espanhola de Pediatria (AEP), Australian Breastfeeding Association 

(ABA), Canadian Pediatric Association (CPS), Associação Americana de Médicos de 

Família (AAFP), American Dietetic Association (ADA), Associação Nacional de 

Enfermeiros Pediátricos (NAPNAP), American Public Health Association (APHA), é 

recomendada que ocorra de maneira exclusiva por seis meses e complementado 

até os dois anos de vida ou mais, sendo que não há um limite claramente 

estabelecido para o fim do aleitamento.  

Apesar de todas essas orientações e documentos, na prática, a atuação dos 

profissionais no que diz respeito à amamentação, não segue esses parâmetros, 

havendo até mesmo divergências sobre o tempo de aleitamento materno exclusivo 

e sobre a introdução alimentar. 



39 
 

Para a Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) (2017, p.1), ‘’não há um limite 

máximo estabelecido para o término da amamentação’’. Segundo o Guia Prático de 

Atualização sobre aleitamento materno continuado versus desmame, especialistas 

afirmam que, “avolumam-se as evidências científicas sobre o impacto positivo do 

aleitamento materno prolongado na saúde da criança e da mulher que amamenta” 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017, p.1) 

Podemos destacar que, no tocante a recomendação ao tempo de 

amamentação exclusiva a OMS, o MS e a SBP estimam até os 6 meses, porém, a 

AAP sugere que a sua interrupção possa acontecer aos 4 meses. Em relação à 

continuidade da amamentação, também há divergência entre a AAP e os demais 

órgãos, recomendando manter até os 12 meses, e os demais recomendam até 24 

meses ou mais (CAÍRES; VIEIRA, 2017).  

Segundo pesquisa realizada por Dettwyler (1995) a pesquisa analisou as 

variáveis da "história de vida" (como a duração da gestação, o peso, taxa de 

crescimento, idade à maturidade sexual, idade de erupção dos dentes, tempo de 

vida, etc.) em primatas e, em seguida, analisou como essas variáveis se 

correlacionam com a idade de desmame nesses animais, pois segundo a autora 

esses são nossos parentes mais próximos. A pesquisa conclui com base em 

diferentes teorias que sem a influência cultural, a duração natural do aleitamento 

materno, seria entre dois anos e meio a sete anos.  

Dettewyller (1995) afirma que historicamente as crianças eram amamentadas 

de 3 a 4 anos, período que naturalmente deixam de mamar, antes do uso difundido 

de leites e fórmulas. Este mesmo estudo sugere ainda que a duração da 

amamentação dos seres humanos deva ser por um período de dois a três anos, 

sendo que nessa idade aconteceria o desmame natural.  

A Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP) (2017, p. 6) também destaca que o 

desmame natural acontece entre os 2 e 4 anos, ‘’definido como processo em que a 

criança gradualmente se autodesmama’’. A mãe atua de forma ativa no 

autodesmame reconhecendo a maturidade da criança para o processo, propondo 

condições e limites. Mais relevante que a idade são os sinais que indicam que a 

criança está pronta para o desmame (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2017). Alguns deles são 
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idade maior que um ano, menos interesse nas mamadas, aceita alimentos 
diversos, mostra- se segura na relação com a mãe, consola-se com outras 
formas de consolo, além do peito, aceita limites quanto à amamentação em 
determinadas circunstâncias e locais, por vezes dorme sem mamar, mostra 
pouca ansiedade quando encorajada a não mamar, às vezes prefere outras 
atividades com a mãe em vez de mamar (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 
PEDIATRIA, 2017, p. 6-7) 

 

Os conhecimentos científicos e os saberes culturais relacionados a 

‘’amamentação prolongada’’ se contrapõem. Isso porque, ao mesmo tempo em que 

se destacam os benefícios nutricionais e biológicos do leite materno, por outro lado, 

a prática da amamentação é associada a crianças pequenas e amamentar crianças 

mais velhas pode parecer ‘’estranho’’. Por isso, com frequência as mulheres se 

sentem socialmente pressionadas a realizarem o desmame (DOWLING; BROWN, 

2013). 

O leite materno mantém as suas propriedades com o passar do tempo. 

Comparado às fórmulas ou ao leite de vaca, o leite materno continua a ser fonte 

completa e nutritiva para as crianças maiores, devido ao fato que após o primeiro 

ano aumenta a quantidade de gordura no leite. A amamentação no segundo ano de 

vida se mantém como considerável fonte nutricional. ‘’Dois copos (500ml) de leite 

materno no segundo ano de vida, fornecem 95% das necessidades de vitamina C, 

45% das de vitamina A, 38% das de proteína e 31% do total de energia’’(WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2000, p.13). Ademais, a amamentação permanece a ser 

fonte de imunidade e proteção contra doenças infecciosas. Segundo estudos 

elaborados em três continentes verificaram-se que crianças que não recebiam o 

leite materno no segundo ano de vida, apresentaram quase duas vezes mais 

chances de contrair doenças infecciosas e ir a óbito em comparação às crianças 

amamentadas (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2000). 

A ‘’amamentação prolongada’’ também se relaciona favoravelmente ao 

desenvolvimento emocional, psicossocial e cognitivo da criança (HORTA; MOLA; 

VICTORA, 2015; VICTORA et al., 2015). A maior duração da amamentação é 

descrita na literatura associada à menor incidência de maus-tratos infantis 

(STRATHEARN et al., 2009) e melhor saúde mental na vida adulta (CABLE et al., 

2011). 

Pesquisadores afirmam que a ‘’amamentação prolongada’’ pode estar 

relacionada com maior desempenho escolar, redução da pressão arterial, 

inteligência, menores taxas de colesterol e diminuição da prevalência de sobrepeso 
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e obesidade (HORTA; MOLA; VICTORA, 2015; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2013). Outros estudos, porém, não encontram tais relações. Entender as 

consequências em longo prazo do efeito do aleitamento materno é fundamental 

para promover a prática saudável e reduzir os estigmas dessa experiência.  

Para a saúde da mãe que continua a amamentação também se destacam 

vantagens como menor chance de diabetes tipo 2 (AUNE et al., 2014; WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2013), câncer de mama, câncer de ovário, hipertensão e 

infarto do miocárdio (BERAL et al., 2002;  CHOWDHURY et al., 2015; FENG et al., 

2014). 

Vale à pena contextualizar que há vertentes da área da psicologia que 

acreditam que a ‘’amamentação prolongada’’ dificulta a separação entre mãe e 

bebê, promovendo uma relação de dependência, podendo provocar problemas 

psicológicos em longo prazo. Essa teoria está presente em muitos discursos 

promovendo maior pressão social e delegando uma pesada responsabilidade às 

mães que escolhem praticar a ‘’amamentação prolongada’’ (SOCIEDADE 

BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017). Em contrapartida, Bocanegra (2013) aponta 

que não há risco psicológico ou físico na ‘’amamentação prolongada’’ para as 

crianças. Não foi encontrada também relação causal por si só, entre desnutrição e 

‘’amamentação prolongada’’ (BOCANEGRA, 2013), tão pouco, a sua associação 

com cárie infantil (ASSOCIAÇÃO ESPANHOLA DE PEDIATRIA, 2015). 

Pesquisas apontam que também não existe risco comprovado em manter a 

amamentação combinada a uma nova gravidez, se assim for a vontade da mãe, 

salvo casos de aborto, parto prematuro ou em outras situações especiais que 

devem ser analisadas individualmente (CETIN et al., 2013). Para a amamentação 

de ambas as crianças acontecem adaptações da produção de leite conforme a 

demanda. Um problema importante em relação a essa prática é em relação à 

sobrecarga materna, devido à demanda e o fator sentimental que a experiência 

pode provocar na criança mais velha (BRYANT, 2012). 

O desmame não acontece determinado apenas pelos aspectos biológicos e 

instintivos, sendo influenciado por fatores socioculturais. Por isso, ao longo da 

história a mulher por vezes (salvo alguns casos), decide se quer amamentar e por 

quanto tempo (BRASIL, 2015). 

 Portanto, falar em amamentação implica em falar no desmame. São vários os 

motivos que podem influenciar a decisão em desmamar e na forma como ele ocorre. 
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As formas mais frequentes são: desmame abrupto, parcial, planejado ou gradual e o 

desmame natural (BRASIL, 2009).  

 O desmame abrupto ocorre de maneira súbita, de forma planejada ou não, 

podendo acarretar diferentes problemas físicos e emocionais para a mãe e bebê, 

por isso, essa prática deve ser desestimulada. No desmame parcial, algumas 

mamadas são eliminadas, mas o bebê ainda é amamentado algumas vezes no dia. 

Já no desmame gradual, de forma gradativa as mamadas são eliminadas no 

decorrer de determinado tempo (BRASIL, 2009). 

 A forma de desmame considerado natural seria aquele em que a criança 

deixa de mamar no peito de maneira espontânea. Estudos apontam que isso 

acontece depois dos 2 anos. Essa forma é considerada menos estressante e a mãe 

tem participação ativa no processo, identificando os sinais de que a criança está 

preparada e sugerindo limites, promovendo assim uma transição mais tranquila para 

a dupla (BRASIL, 2009).  

 O desmame também é classificado como precoce quando ocorre antes dos 

seis meses de vida do bebê. Está associado à oferta precoce de outros tipos de 

alimentos ou líquidos na alimentação do bebê. O desmame precoce pode provocar 

problemas de saúde, visto que o aleitamento materno oferece inúmeros benefícios à 

saúde do bebê, além de ser estratégia para redução da taxa de morbimortalidade 

infantil (BRASIL, 2009).  

O desmame deixou de ser entendido como resultado do processo de 

desenvolvimento, como ‘’sentar, andar, correr, falar’’. Segundo essa perspectiva, o 

desmame antes de a criança adquirir maturidade oferece riscos para o crescimento 

emocional. Por isso, destaca-se o papel dos profissionais de saúde na promoção e 

incentivo á prática da ‘’amamentação continuada, até o desmame natural, se assim 

for o seu desejo’’ (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017, p. 17). 

 Reafirmando a falta de consenso e definição da “amamentação prolongada”, 

além do desmame precoce, alguns estudos apontam o desmame tardio, sendo esse 

considerado como resultado da prática da ‘’amamentação prolongada’’, quando 

acontece até os 3 anos ou mais (DOWLING; BROWN, 2013; FAIRLOTCH, 2010; 

STEARNS, 2011). 

 A prática da amamentação e do processo de desmame transcende os 

aspectos biológicos, é necessário situar o viés social, cultural, histórico e subjetivo 

envolvido nesses processos, para tentar entender as ambiguidades que as 
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mulheres vivenciam com essas experiências. Além disso, é necessário repensar as 

questões de saúde e assistência às mulheres, para isso é fundamental que estudos 

que abordem a temática da ‘’amamentação prolongada’’ sejam realizados de modo 

que as mulheres que optem por essa prática, não sejam marginalizadas ou 

pressionadas pela sociedade.  

 A amamentação, portanto, para ser estudada na sua complexidade deve 

ultrapassar o campo da saúde, transformando-se em tema multifatorial, com 

diferentes motivações, políticas, sociais, culturais e de identidade, excedendo assim 

o ‘’processo saúde/doença’’, configurando-se como discussão para os diversos 

temas do crescimento humano. Sendo assim, a amamentação se torna tema de 

diferentes áreas de saberes dos direitos humanos, dos códigos de ética da 

industrialização e comercialização de alimentos infantis, estendendo-se aos vínculos 

de relações familiares, à legislação trabalhista’’ a questões individuais e coletivas 

(CAMINHA et al., 2010). 

Apesar da amplitude do tema e do reconhecimento dos benefícios da 

amamentação evidencia-se que a discussão permanece aberta excedendo como 

dito o domínio do setor saúde, adquirido status de interesse público epistemológico: 

ao mesmo tempo em que as argumentações e evidências são aceitas, não se 

estabelece nas práticas (CAMINHA et al., 2010). 

Nesse sentido, os motivos para não amamentar de forma ‘’prolongada’’ são 

diversos. Dificuldade em ajustar o aleitamento às atividades, mitos em relação a 

amamentação ser prejudicial psicologicamente para a criança a partir de um ano e o 

desencorajamento da prática por profissionais e pessoas do convívio social 

(SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017). 

Portanto, cabe á mãe decidir, caso deseje realizar a ‘’amamentação 

prolongada’’. Os profissionais precisam apoiar o seu desejo, oferecer suporte para 

enfrentar problemas que possam acontecer (THOMSON; CROSSLAND; DYKES, 

2011). Cabe aqui, porém, contextualizar que o ser mãe é repleto de inúmeros 

significados e valores, atribuindo a figura da mulher, muitos deveres e 

responsabilidades, como o ‘’cuidado, saúde e sucesso futuro de seus/as filhos/as’’. 

Portanto, consideramos importante apontar a influência dos discursos, vindo das 

diferentes mídias e das políticas públicas, que refletem na ‘’decisão’’ da mulher 

sobre a amamentação, influência essa que pode passar despercebida pela própria 

mulher.  
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A valorização da amamentação com o passar dos anos avançou. Na década 

de 30 a recomendação para sua duração era de 10 meses, passando para dois 

anos ou mais atualmente. Na atualidade, o desmame natural é considerado por 

instituições reconhecidas como o processo ideal, sem definir o tempo exato para 

que aconteça. Entretanto, o desmame ainda não é entendido como processo natural 

de desenvolvimento da criança, sendo fundamental compreender e superar as 

conjunturas que envolvem a amamentação, transpondo as questões biológicas e 

instigando a cultura e a sociedade (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 

2017). 

Apesar dessas recomendações, muitos pediatras e profissionais da saúde 

prescrevem diferentes épocas para o desmame, até mesmo antes de um ano. Além 

da introdução precoce de fórmulas e alimentos antes dos 6 meses de vida do bebê. 

O que destacamos é a falta de consenso entre os órgãos que subsidiam, ou 

deveriam subsidiar as orientações e práticas profissionais. Evidencia-se também 

que tanto o começo da amamentação quanto a sua duração, presumem uma 

escolha pessoal e na maior parte das vezes materna, porém, influenciada por 

diversos aspectos que atingem as mulheres passando despercebidos pelas próprias 

mulheres. Portanto, a amamentação é um processo complexo que envolve e 

depende de inúmeros fatores, variando de acordo com cada país, de grupo para 

grupo e mesmo de sujeito para sujeito, dependendo das pressões sociais e opiniões 

individuais (GALVÃO, 2002). 

Destaca-se que dentre os diferentes órgãos e instituições, apenas a 

sociedade espanhola de pediatria se preocupou em discutir o termo ‘’amamentação 

prolongada’’. Alguns estudos internacionais conceituam a ‘’amamentação 

prolongada’’, após os seis meses de vida (DOWLING; BROWN, 2013; STEARNS, 

2011), e pesquisas nacionais quando a amamentação se estende além do primeiro 

ano de vida do bebê (CARRASCOZA; COSTA; MORAES, 2005). 

Consideramos, portanto, que o uso do termo ’’amamentação prolongada’’ 

varia de acordo com tempo, lugar, dependendo da cultura e do investigador. Sendo 

assim, não há um consenso sobre a definição de ‘’amamentação prolongada’’, o que 

dá margem sobre a sua duração e idade para o desmame, deixando mães e 

profissionais da saúde em dúvida em relação ao tempo ‘’ideal’’ de amamentação. 

Por isso, apresentamos no presente capítulo uma definição para a prática 

considerada como ‘’amamentação prolongada’’, como aquela em que o aleitamento 
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materno complementar se estende além do segundo ano de vida, chamado por nós 

de ‘’amamentação continuada’’, na tentativa de desconstruir do termo ‘’prolongado’’ 

o paradigma de que a amamentação de crianças maiores não é natural. 

Consideramos como amamentação continuada aquela que permanece por mais de  

dois anos porque a OMS recomenda amamentação até pelo menos dois anos, 

baseada em consistentes evidências científicas.  

Em relação à ‘’amamentação continuada’’ alguns estudos e órgãos citam o 

termo, porém, não apresentam uma definição, o que tentamos construir neste 

capítulo.  

 Por fim, compreender sobre essa prática e seus benefícios pode contribuir 

para o planejamento das políticas de saúde materno-infantil e assim no trabalho dos 

profissionais de saúde, subsidiando melhor o processo de amamentação e 

desmame, de modo a reduzir o estigma e a pressão social sobre o tema.   
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4. OBJETIVOS 
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Objetivo Geral 

Compreender o significado da vivência das mulheres que experienciaram a 

amamentação continuada;  

 

Objetivos Específicos  

 

Caracterizar as participantes quanto à idade, escolaridade, profissão, estado civil, 

número de filhos, experiências anteriores com a amamentação e tempo de 

amamentação;  

Conhecer a vivência do processo de desmame das mulheres que amamentaram 

continuadamente; 
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5. PERCURSO METODOLÓGICO 
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A pesquisa apresentada foi encaminhada ao Comitê de ética em Pesquisa da 

Universidade Estadual do Centro-Oeste, número do parecer: 2.440.386, aprovada 

em 15 de dezembro de 2017.  

 

TIPO DA PESQUISA 

 

Trata-se de uma pesquisa de abordagem qualitativa. Segundo Minayo (2010, 

p. 57), ‘’o método que se aplica ao estudo das relações, das representações, das 

crenças, das percepções e opiniões, produtos das interpretações que os humanos 

fazem a respeito de como vivem’’.  

A abordagem foi escolhida por permitir um aprofundamento ao tema 

estudado, para melhor compreensão das relações e práticas, no caso do presente 

estudo às vivências maternas na experiência da ‘’amamentação prolongada’’. 

A pesquisa qualitativa possibilita explanar processos sociais que são pouco 

considerados, pertencendo a grupos singulares, com objetivo de construir novas 

abordagens, conceitos ou intervenções relativas ao caso estudado (MINAYO, 2010). 

 

PARTICIPANTES DO ESTUDO 

 

As mães foram selecionadas pelo uso do método bola de neve. O método é 

indicado para estudos com populações raras de serem encontradas ou 

desconhecidas (DEWES, 2013), nesse estudo mulheres que amamentaram seus 

filhos por 2 anos ou mais. O primeiro passo foi selecionar uma mãe, conhecida pela 

pesquisadora e a partir dessa, outras mães foram sendo selecionadas. A primeira 

mãe é chamada de semente e deu origem às outras mães da pesquisa. 

Esclarecemos que o método escolhido produziu uma seleção de participantes 

semelhantes em relação à profissão, sendo todas as mães profissionais da saúde, 

além de moradoras da área urbana de Curitiba e região metropolitana. No quadro 1. 

apresentamos as participantes. 
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QUADRO 1 - CARACTERIZAÇÃO DAS MULHERES ENTREVISTADAS 

IDADE Nº DE 
FILHO
S 

PROFISSÃO IDADE QUE 
TINHA QUANDO 
AMAMENTOU  

POR QUANTO 
TEMPO 
AMAMENTOU 
 

COM 
QUEM 
MORA 

ESTADO 
CIVIL 
 

 45 anos  3 Enfermeira  17 anos; 19 anos; 
21anos 

1º  2 anos;  2º 1 
ano e 3 meses; 3º 
8 meses 

2  filhos e 
marido 

Casada 

31 anos  1 Assistente Social 31 anos  2 anos e 5 meses   Filha e 
marido 

Casada 

48 anos 2 Fisioterapeuta  33 anos; 37 anos 3 anos os 2 filhos 2 filhos e 
marido  

Casada 

38 anos 1 Fisioterapeuta  36 anos 2 anos e 8 meses  filha e 
marido 

Casada  

39 anos 2 Dentista 37 anos 2 anos e 4 meses   2 filhos e 
marido 

Casada 

33 anos 2 Psiquiatra  29 anos, ainda 
amamentando  

1º por 4 anos e o 
2º ainda 
amamentando  

2 filhos e 
marido 

Casada  

43 anos 1 Psicóloga 40 anos  2 anos  filho e 
marido 

Casada  

FONTE: O Autor 

 

COLHEITA DOS DADOS  

 

Para a realização das entrevistas as participantes assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (APÊNDICE 1). 

Foram realizadas entrevistas semi estruturadas com mães que 

amamentaram/amamentam seus filhos por 2 anos ou mais. As entrevistas foram 

realizadas a partir das seguintes questões disparadoras: Como foi pra você a 

experiência de amamentar por 2 anos ou mais? Durante o processo do aleitamento 

você sentiu apoio das pessoas para amamentar? Como foi o processo de 

desmame? 

A entrevista permite ao pesquisador construir informações a partir do diálogo 

com o entrevistado, que possibilita o próprio sujeito falar sobre sua realidade, 

apresentando dados que são subjetivos e que só podem ser obtidos com a 

participação do sujeito (MINAYO, 2010). 

Empregada como fonte de conhecimento, as entrevistas podem ser 

estruturada de diferentes maneiras, tais como: entrevista aberta, entrevista 

semiestruturada, entrevista estruturada (MINAYO, 2010). Escolhemos empregar a 

entrevista semiestruturada, utilizando perguntas disparadoras, mas que permite ao 

entrevistado discorrer sobre o tema sem se prender á pergunta.  
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O local e horário de realização das entrevistas foi escolhido pelas 

participantes. A pesquisadora conversou com as participantes de maneira informal 

no primeiro contato, a fim de acolher essas mulheres. O termo de Consentimento 

livre e esclarecido foi lido e assinado pelas entrevistadas, sendo então as 

entrevistas gravadas, depois transcritas e analisadas de forma qualitativa. 

 

ANÁLISE DAS ENTREVISTAS 

 

 A análise foi realizada utilizando o método de análise de narrativas. Segundo 

Muylaert et al. (2014, p. 195), narrativas são  

 

representações ou interpretações de uma história, no qual não se deve 
julgar como um relato verdadeiro ou falso, que não permite sua 
comprovação, pois são caracterizadas por expressar a verdade sobre um 
ponto de vista em seu determinado contexto de tempo e espaço. 
 

 

 Portanto a análise de narrativas permite explorar o que é e como são  feito os 

relatos. Características como tom de voz, entonações, pausas, sentimentos, que 

são fundamentais para o entendimento do relato completando a análise do 

pesquisador (NUNES et al., 2017).   

 Shutze apud Muylaert et al. (2014) concebe para a análise de entrevistas 

narrativas alguns passos: separar depois da transcrição o material indexado 

(racional, coletivo) do não indexado (subjetivo); organiza-se o material indexado de 

cada participante elaborando cada trajetória; investiga-se o material não indexado; 

reuni-se os materiais e equiparam-se as trajetórias: identificam-se semelhanças 

entre as trajetórias e assim identificam-se as trajetórias coletivas. 

 O método possibilita analisar o material de forma gradual, agrupando os 

aspectos gerais, dividindo o conteúdo e assim desenvolvendo as categorias, 

primeiramente para cada narrativa e depois para todas as narrativas realizadas, 

sendo que a interpretação final é o resultado da análise conjunta (MUYLAERT, 

2014).  

 O conhecimento preliminar da literatura sobre o tema da pesquisa possibilita 

a delimitação de algumas categorias previamente, porém com o material construído 

com as narrativas novas categorias podem ser adicionadas. Permitindo assim, a 
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construção da interpretação com base no significado do material e não fixar 

interpretações com base em conceitos já existentes (MULYAERT et al., 2014).  

Como o método permite maior interação entre pesquisador e participantes, 

um mês após a realização das entrevistas e com as falas transcritas, elas foram 

enviadas para as participantes por email, para que pudessem ler e sugerir retiradas 

ou acréscimos. Duas mães sugeriram acréscimos nas falas. Todas relataram 

contentamento com a experiência de ler os relatos.  
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6. EXPERIÊNCIAS MATERNAS E AMAMENTAÇÃO 

CONTINUADA 

 

 

 

 

 

 



54 
 

As entrevistas serão apresentadas em forma de narrativas, a fim de prezar 

detalhes das experiências. As mulheres e filhos receberam pseudônimos de pedras 

preciosas e flores respectivamente, para manter o sigilo de suas identidades.  Nas 

entrevistas usamos o termo ‘’amamentação prolongada’’ por ser o termo conhecido 

socialmente.  

 

ESMERALDA 

 

Esmeralda, 45 anos, pós-graduanda, enfermeira, casada. Tem 3 filhos,  

Orquídea a primeira filha foi amamentada por 2 anos, Alisson o segundo filho por 1 

ano e 3 meses e Lisiantio o terceiro por 8 meses. No momento da entrevista residia 

com dois filhos e o marido. A entrevista foi realizada na sala de aula de uma 

Universidade por escolha da participante, no período da tarde, com duração de 24 

minutos. Esmeralda estava ansiosa por contar sua experiência e demonstrou muito 

interesse em participar da pesquisa. 

Sobre a experiência com a ‘’amamentação prolongada’’ Esmeralda narra de 

forma serena: ‘’a amamentação era bem prazerosa, porque eu tinha um vínculo 

muito forte com a minha filha. Era muito gratificante, porque ela gostava muito e eu 

não me importava em amamentar, eu gostava de amamentar, pra mim era 

prazeroso’’.  

Sobre o apoio recebido durante o processo de amamentação Esmeralda 

conta: ‘’eu venho de uma família que a minha avó não amamentou e a minha mãe 

amamentou muito pouco os filhos dela. Já a família do meu esposo, a minha sogra 

teve 11 filhos e ela amamentou todos (ênfase) por um período muito longo, então eu 

tinha muito apoio. Meu marido sempre me apoiou muito, sempre me ajudou nas 

tarefas diárias de casa pra que eu pudesse amamentar’’. 

Ainda sobre o apoio Esmeralda lembra: ‘’em relação a minha família materna, 

eles criticavam, ‘’ tira do peito’’, ‘’é muito grande, vai fica até quando’’, ‘’até quando a 

menina vai ficar mamando’’. A minha mãe não amamentou, ela não via a 

amamentação como algo bom. Por parte dela eu tinha bastante crítica, mas 

compensa do outro lado que eu tinha muito apoio. E algumas pessoas do próprio 

convívio mesmo mais de longe, as minhas amigas ‘’ai eu não vou amamentar, 

porque o meu peito vai ficar caído’’, ‘’ta amamentando na frente dos outros’’, ‘’as 

pessoas olham pra gente dá impressão que cobiçando o seio’’. Então essas coisas 
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a gente sempre ouviu, mas eu nunca me incomodei com isso não’’, finalizou em tom 

firme.  

Sobre o processo de desmame Esmeralda narra emocionada: ‘’foi muito 

difícil o processo de desmame. Da minha primeira filha foi muito doloroso tirar ela do 

peito, foi literalmente tirar ela do peito, porque eu não fiz um desmame. A minha 

mãe levou ela pra casa dela, eu fiquei na casa de uma cunhada minha. Foi muito 

traumático tanto para mim, quanto pra ela, tanto que 4 a 5 dias depois que eu a vi a 

primeira coisa que ela me pediu foi teta, ‘’me da a teta mamãe’’,  isso dói muito. E 

tudo por conta de pessoas que ficavam ‘’a desmama’’, ‘’é muito tempo, desmama’’. 

O segundo eu desmamei por conta da gravidez do terceiro e porque eu fazia 

faculdade fora da minha cidade, eu viajava e isso me desgastou muito, também foi 

bastante traumático. Nessa época, além do trauma do desmame eu ainda tive toda 

a crítica de pessoas próximas, ‘’ai coitadinho, vai tirar ele do peito, vai sofrer muito’’, 

então a bruxa da história ficou eu mesmo. Era frustrante, porque eu já não ia 

conseguir amamentar, eu gostava, ele amava ser amamentado e eu tive que tirar 

ele do peito. O terceiro menino eu desmamei ele com 8 meses, por conta de que 

meu leite foi diminuindo muito, muito mesmo. Eu já tinha voltado pra faculdade, tava 

muito corrido, eu não conseguia produzir o suficiente para esgotar, então o tempo 

que eu ficava sem amamentar, reduziu mais ainda o meu leite. Eu atribuo isso ao 

estresse, a dificuldade que eu tinha de ir e vir, então acabei optando por desmamar, 

porque não era o suficiente’’. 

No contato por e-mail, Esmeralda não sugeriu alterações. 

 

DIAMANTE  
 

Diamante, 31 anos, ensino superior completo, assistente social, casada. Uma 

filha que estava em processo de desmame no momento da entrevista, com 2 anos e 

6 meses. Reside com marido e filha. A entrevista foi realizada no escritório do 

trabalho da participante, em uma tarde, com duração de 30 minutos. A entrevista foi 

interrompida uma vez por um telefonema. Diamante estava entusiasmada e falava 

com opiniões e expressões firmes. 

 Diamante narra tranquilamente sobre a experiência com a ‘’amamentação 

prolongada’’: ‘’Jasmin hoje tem dois anos e seis meses, pra mim foi fácil, desde a 

maternidade ela já pegou de primeira, foi uma gestação planejada. Ela sobreviveu 

de leite até os 6 meses exclusivo, depois começou vir as frutinhas, mas a 
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amamentação continuou. Hoje ela tem 2 anos e 6 meses. Lógico, a amamentação 

está mais reduzida porque eu trabalho. Eu chego em casa de tarde. É demanda 

livre se ela pede, eu dou, eu não ofereço mais agora, porque já é um processo de 

desmame, ela tá um pouquinho maior, sabe fazer a escolha dela. Mas assim, pra 

dormir deitou ela mama, daí até dormir eu dou uma limpadinha porque fica leite. E é 

um processo muito gostoso, um vínculo que a gente tem forte. É o momento do 

aconchego, do carinho, daquele olho no olho. Então é todo um processo, claro além 

de o leite com certeza, mesmo eu não tendo a mesma quantidade de antes, eu 

ainda produzo leite, ainda é muito importante pra ela, ajuda a ganhar um pouco 

mais de imunidade, não é só pelo fato de estar aqui sugando, tem todo um 

contexto’’ (sorriu). 

 Sobre o apoio durante o período de amamentação Diamante lembra: ‘’no 

começo atrapalha muito a relação do casal, porque demanda muito mais da mãe 

(risos). Ele sempre me apoiou e me ajuda muito no cuidado com a minha filha, mas 

você não está mais disponível só para seu marido como antes, então tem a disputa 

da minha atenção pros dois, sempre ela acaba sendo privilegiada, porque ela é 

menor (risos). Teve momentos que realmente ele falava assim, ‘’ai amor tem que 

tirar o mama dela, sai de casa, deixa ela’’, ela só mama comigo, então ela não 

dormia com outra pessoa, ela não dormia com ele, tem que ter o mamar para 

dormir. Virou um ritmo, uma chupeta como todo mundo fala. Mas hoje em dia 

quando às vezes eu falo, será que já não é o momento da gente parar? Ele fala 

‘’não amor, deixa ela, agora ela só ta mamando de noite’’, então ele mudou o 

pensamento dele. Até minha mãe também, meu pai, todo mundo sempre me apóia. 

As amigas falam ‘’nossa admiro você, por ainda estar amamentando’’, ‘’ai eu não 

consegui’’, ‘’ai eu não tive saco pra amamentar até agora’’, também já falaram ‘’ai 

chega né, não acha que já tá grande demais?’’, mais eu não ligo, eu falo que eu que 

sou mãe e eu que sei até quando eu vou amamentar então a decisão é minha não 

interessa se ela tem 2 ou 3 anos, se ela vai mamar de pé ou deitada, é uma escolha 

minha’’ (ênfase). 

 Diamante conta ainda mostrando indignação: ‘’tem muitas pessoas que tem 

preconceito. Já amamentei em shopping, não uso paninho, não uso nada, porque 

eu acredito que isso é uma fonte de alimentação, uma forma de amor, eu acho que 

tem que mudar a cabeça das pessoas. Então em locais públicos se houver a 

necessidade, agora não porque ela já não quer, mas amamentei várias vezes. Em 
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lugares públicos os olhares das pessoas, até porque você se expõe, mas eu deixo 

ela aconchegada, não daquilo que todo mundo fique vendo. Mas em shopping o 

pessoal olha uns olhares preconceituosos, uns olhares maldosos também por parte 

dos homens, das mulheres às vezes um olhar não entendendo que é uma situação 

materna, é um olhar meio que ‘’ai que sem vergonha’’, algo nesse sentido, mas eu 

nunca liguei, nunca foi justificativa para eu parar ou ter vergonha de amamentar 

porque assim como as pessoas estavam se alimentando nas praças de alimentação 

a minha filha também estava sendo alimentada, eu sempre tive isso na cabeça. Por 

parte da família também teve comentários, ‘’nossa, mas ela ainda amamenta’’, 

‘’nossa, mas ela amamenta de pé, ela vai mamar de pé?!’’, ‘’olha o tamanho dela’’. 

Então preconceito há com certeza, mas como qualquer lugar, qualquer tipo de 

situação há preconceito, eu acho que o mais importante é eu e minha filha, eu 

sempre tive isso em mente. Na escola eu avisei que eu amamento, então as 

professoras acharam legal, o pessoal acha legal, porque hoje em dia é tão difícil 

uma mãe prolongar a amamentação algumas porque doem, outros porque 6 meses 

ta bom, outras porque o seio vai cair, pela questão estética e tudo mais. Outras 

talvez, não sei se é porque a minha filha foi algo tão desejado, eu esperei, foi em um 

momento que eu queria, tento aproveitar ao máximo tudo com ela, por isso talvez 

também que eu ‘’não vamo lá né, que amamenta é uma coisa legal’’,  é o cordão 

umbilical. Mas preconceito existe’’.  

 Para Diamante o processo de desmame já está acontecendo. Ela narra: ‘’Eu 

sempre converso com meu marido, será que vamos dizer não, inclusive pediatras já 

pediram, ‘’já deu mãe’’, ‘’nossa ela já tá grande, não precisa mais’’, quando eu levo 

ela em uma emergência, eu sempre falo que eu amamento. Semana retrasada uma 

falou assim ‘’então chega né mocinha, a senhora já tá grande não precisa mais do 

leite’’, as vezes eu penso que tenho que para, porque daí eu to cansada, queria 

dormir, às vezes ela fica muito tempo e realmente chega uma hora que é bom, mas 

chega uma hora que fica sugando que chega incomodar um pouquinho, então nós 

estamos agora nesse processo, já está me incomodando um pouquinho sabe, à 

sucção que ela fica, mas daí eu falei: vamos esperar um pouco porque ela só ta 

mamando a noite, então eu acho que tirar é difícil, porque ela já ta grande, ela já 

entende. Apesar das vezes eu não querer, ainda tem o processo emocional, que eu 

ainda quero amamentar. Acredito que tenha a possibilidade dela falar ‘’mãe não 

quero’’, eu não consigo pensar em eu falar não a partir de hoje eu não vou mais, eu 
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já pensei, mas eu não consigo por em prática, entende o que eu quero dizer?! 

Porque eu ainda tenho aquela questão emocional, aquele vínculo também, não é só 

pra criança, a mãe também. Então ainda não cheguei a cogitar eu largar, a gente 

tem conversado bastante, acredito que ela logo não queira mais, porque de dia ela 

não ta me procurando com tanta frequência como antes, então é só fazer o 

desmame noturno mesmo’’.  

 Como no momento da entrevista ela ainda estava amamentando, 

posteriormente por email foi entrado em contato para saber sobre o desmame, ela 

relata que as mamadas noturnas foram diminuindo até que como ela imaginava à 

filha não pediu mais. 

 

RUBI 

Rubi, 38 anos, ensino superior, fisioterapeuta. Uma filha, que estava em 

processo de desmame no momento da entrevista, com 2 anos e 8 meses. Casada, 

morando com marido e filha. A entrevista foi realizada no local de trabalho da 

participante, em uma manhã, com duração de 21 minutos. Rubi estava tranquila, 

demonstrou-se à vontade durante todo relato, o realizando de maneira 

descontraída. 

 Rubi conta sobre a experiência com a amamentação continuada: ‘’o começo 

foi uma surpresa, porque a gente saber como é, é uma coisa, a gente fazer é outra. 

E desde o princípio foi muito afetiva entre nós duas, ela podia ta nervosa e ela se 

acalmava no peito, claro toda criança se acalma quando ta no braço da mãe, mas 

isso era uma coisa que a gente tinha muito forte, uma ligação muito forte que eu 

acho que ela tem até hoje. Eu não tenho mais aquela quantidade de leite, sai um 

pouquinho de leite, é uma gotinha e eu pergunto, ‘’filhinha mas ta saindo leite?’’ e 

ela faz uma cabecinha que sim (risos). Ela ainda não quer sair dali, ela quer fica 

com a boquinha ali parada, as vezes ela fala ‘’acho que acabo mamãe’’ e continua 

ali abraçada comigo, mas só tem leite num seio, não tem mais no outro, mas ela se 

sente aconchegada ali ainda. E ela, eu reparei que com essa diminuição dessa 

mamação toda que ela ficava, dava uma choradinha ela queria mamar, eu combinei 

com ela de mamar só em casa, eu achei que ela ficou mais independente, ela é 

ainda muito grudada comigo porque a gente convive muito o tempo todo, mas eu 

achei que ela ficou mais ela. Daí agora ela só vem pra mamar, de noitinha e quando 
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a gente tá em casa, se a gente tá na rua ela até aponta, daí ela faz que não com a 

cabeça (risos)’’.  

 Rubi narra quando questionada sobre o apoio recebido durante o processo 

de amamentação: ‘’eu nunca tive problema, na minha família falavam assim, ‘’a ela 

ainda mama’’, mas por curiosidade e meu marido sempre foi muito tranquilo quanto 

a isso, ele que buscava ela no berço desde pequeninha pra mama, busca até hoje, 

então ela não me chama ela já chama ‘’papai, papai’’, o pai vai busca no berço, traz 

pra mim pra mama. Quando ela era bem tchutcuquinha, que ela dormia do lado da 

nossa cama, era do lado dele, então ele pegava, passava por ele e dava pra mim’’. 

 Rubi também conta em relação a críticas recebidas: ‘’na verdade nunca dei 

brecha pra ninguém fala nada, sempre ‘’ela mama, ela mama’’. Nem foi da minha 

família assim, as pessoas fazem uma cara de espanto quando veem que uma 

criança grande ta mamando e eu nunca limitei assim, ‘’aqui a gente tá num 

shopping, não pode mamar’’, não! (ênfase). Claro que a gente toma o cuidado de 

não ficar com o peito aparecendo, mas ela sempre mamou em shopping, se 

precisasse senta em algum lugar no banco, qualquer lugar ela sempre mamou e as 

pessoas quando a criança tá um pouco maior ficam com aquela cara de espanto’’.  

 Sobre o processo de desmame, Rubi narra: ‘’esse negócio do prolongado 

agora que ela vai pra escola começaram a me dizer, porque antes dela ir pra escola, 

ela ainda mamava várias vezes (ênfase). A professora me disse, perceba se ela não 

tá muito dependente de você, eu comecei a perceber que sim. Aos poucos como ela 

já entende tudo, dois anos é uma criança grande eu comecei a conversar muito com 

ela, ‘’olha filha então a gente pode combinar a gente vai mamar só pra dormir’’, ai o 

acordo que eu fiz com ela agora é mamar em casa, porque ela ainda mama pra 

dormir. Então eu conversei que ela não é mais um bebê, que ela não precisa mais 

desse mama, que ela pode ficar no colo da mamãe com o rostinho encostado. 

Como ela é ligeira, ela aperta o bico do peito olha pra mim e fala: ‘’olha como tem’’ 

(risos). Muitas amigas minhas falaram, ‘’põe um esparadrapo que dai ela vai vê que 

tá machucado’’. Eu não quero isso, porque foi tudo tão natural desde o início, 

porque agora eu vou limitar a menina, fala que ta machucada e realmente não é 

isso, não tá machucado. Ela já entende, tanto que de manhã ela pedia mama agora 

ela não pede mais, ai quando ela me pede falo ‘’a mais vamo seca o cabelo, vamo 

fazer um rabinho bem bonitinho, vamo arrumar o lanche’’, pronto passo. Então eu 

acredito que essa da noite também vai acontecer isso, mas como eu falei é tudo 
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natural, que eu to deixando isso acontecer. E até eu não to tão preocupada, porque 

é uma coisa que não me incomoda, é só a noite ela fica lá no cantinho comigo, 

então é um carinho que a gente tem, é um jeitinho da gente fica junto. Eu também já 

expliquei pra ela que não precisa que ela já é uma criança grande, que ela pode fica 

no colo da mamãe, dai ela abre a boca pra mama (risos)’’. 

 Como no momento da entrevista Rubi ainda amamentava, posteriormente foi 

entrado em contato para saber sobre o desmame, ela conta que em uma noite a 

filha dormiu sem mamar e no dia seguinte assistindo um episódio da Peppa Pig, ela 

conversou com a filha, que assim como a Peppa dorme sem mamar, ela também é 

grande e pode dormir sem mamar, então a partir daí, o desmame aconteceu.  

 

AMETISTA 

Ametista, 37 anos, ensino superior, fisioterapeuta. Dois filhos, um menino e 

uma menina. Casada residindo com os dois filhos e o marido. A entrevista foi 

realizada no local de trabalho da participante, em uma tarde de sol, com duração de 

23 minutos. Ametista demonstrou em alguns momentos inquietação ao contar 

algumas situações como sobre o apoio e o desmame. 

 Sobre a experiência com a ‘’amamentação prolongada’’ Ametista narra: ‘’eu 

sempre quis amamentar filhos, mesmo antes de casar e engravidar. Eu fui 

voluntária na pastoral da criança, a gente fazia um trabalho de conscientização da 

amamentação com as gestantes, então eu já tinha essa consciência da importância 

da amamentação e também por ser uma profissional da área da saúde, isso 

também facilitou em saber a importância da amamentação. O lado positivo dos dois 

foi o emocional, tanto da minha parte de ter o prazer de amamentar, de saber que tu 

ta nutrindo o teu filho com o leite teu então emocionalmente pra mim foi muito bom. 

Eu senti que o corpo voltou mais rápido também, eu senti que o ato de amamentar 

ajuda nessa questão biológica da mulher. Dos meus filhos eu percebi como bebês e 

até os três anos a ligação forte entre mãe e filho. Até os quatro meses eu estava em 

licença maternidade, então eu fiquei inteira pros bebês, pros dois. O leite materno 

foi exclusivo mesmo e foi bem tranquilo porque eu tava em casa. A partir do quarto 

mês eu tive a sorte e tenho até hoje de ter a minha irmã, que fica com meus filhos 

então eu fazia a ordenha, esterilizava e colocava num recipiente e deixava na 

geladeira da minha irmã, ai a minha irmã só dava uma pré aquecida e colocava na 

mamadeira. Quando eu chegava em casa a noite eu amamentava, a noite e 
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madrugada a fora e isso é o lado negativo, eles acabaram criando uma dependência 

do mama durante a noite, eles acordavam durante a noite, atrapalhou um pouco o 

desenvolvimento deles, porque assim foi até os três anos de idade (tom de receio). 

Como minha licença maternidade foi até os quatro meses, eu vinha trabalhar 

cansada, enquanto eles eram bebês tudo bem, mas ficando grandinhos eu tinha que 

acordar pra dar de mamar e eu percebia que já era uma dependência do peito e não 

uma necessidade alimentar, quando eles estavam maiores, era uma dependência 

mesmo’’. 

 Quando questionada no que diz respeito ao apoio Ametista responde 

intrigada: ‘’apoio para amamentar? Sim eu recebi, é que na verdade assim, na 

amamentação você acaba que você não precisa muito do apoio, porque é algo ali 

entre você e o filho. Eu mesma me organizava ninguém me atrapalhava, nem a 

minha filha, ela entendeu bem que o mama era do irmão e todo mundo me 

respeitava, se eu quisesse dar o mama no quarto lá quietinha com ele. Ninguém me 

questionava, me criticava, eu tive bastante apoio’’. 

 Ametista narra sobre o processo de desmame: ‘’o desmame da minha 

primeira filha foi entre aspas fácil, porque eu engravidei do menino, ela tinha quase 

três anos, eu comecei a falar pra ela: ‘’agora o peito é do neném’’ e ela entendeu 

muito bem. Com três anos ela não queria mais o peito, porque ela queria muito que 

o peito fosse pro irmão que ia nascer. Ele já foi mais difícil, porque eu já não ia ter o 

terceiro filho (risos). A parte engraçada, porque eu não consegui dizer não pra ele. 

Ele já com três anos, não conseguia, tinha dificuldade de negar o peito. Um dia aqui 

no meu trabalho, veio uma ex colega me visitar, ela é psicóloga e perguntou ‘’e aí 

Ametista, já tirou o Lírio do peito’’, e eu disse ‘’não’’ (ênfase) e dei uma risadinha ‘’eu 

ainda não consegui, mas eu to tentando’’, já coloquei pimenta no bico pra ver se ele 

perdia o paladar pro peito, ela deu uma risadinha e falou ‘’então da próxima vez que 

eu vier te visitar se você ainda estiver amamentando o Lírio, eu vou te dar um vale 

terapia’’ e aquilo bastou (ênfase), foi ela falar ‘’vou te dar um vale terapia’’ que caiu a 

ficha pra mim, então tá grave o negócio, eu to tento muita dificuldade em tirar o meu 

filho do peito, estão até querendo me dar um vale terapia pra psicologia para me 

tratar, então tá patológico o meu comportamento (incômodo). Naquele dia mesmo 

eu cheguei em casa e falei pro meu filho ‘’chega filho, este leite você não precisa 

mais’’, eu consegui dizer não pra ele e ele entendeu, pronto! Naquele dia mesmo ou 

no outro no máximo eu consegui tirar. Eu precisava de alguém ali, uma pessoa 
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estranha me dando esse incentivo de tirar o peito, porque quando é alguém da 

família, ‘’ai para’’, parece que tão pegando no teu pé, mas precisou uma pessoa que 

já não fazia parte da minha convivência, da minha rotina em casa, nem no trabalho 

pra eu conseguir dá o basta, foi assim que foi o desmame do segundo’’. 

 Ametista também conta meio sem jeito: ‘’foi assim, um tirar de sarro da minha 

sogra, mas não foi na maldade foi uma brincadeira que ela fez. Um dia eu tava 

dando de mamar ele já com três anos, ela deu uma risadinha e falou ‘’um homem 

mamando numa mulher’’, mas aquilo que te falei foi entre aspas um tirar de sarro, 

não na maldade, mas aquilo não surtiu efeito para o desmame, o que surtiu efeito foi 

a minha colega psicóloga’’. 

 Em contato por e-mail não sugeriu alterações. 

 

JADE 

 Jade, 39 anos, ensino superior, dentista. Dois filhos, um menino de 3 anos, 

que amamentou por 2 anos e 4 meses e uma menina que no momento da entrevista 

fazia três meses. Casada, morando com os dois filhos e marido. A entrevista foi 

realizada no local de trabalho da pesquisadora, em um começo de tarde, com 

duração de 20 minutos. Jade foi sucinta durante a entrevista, apesar de parecer 

confortável com as perguntas. 

 Sobre a experiência com a ‘’amamentação prolongada’’ Jade narra: ‘’o Cravo 

era muito fominha, desde o primeiro mês mamava bastante e me usava de 

"chupeta" também (risos). Mas apesar do cansaço e das noites mal dormidas eu 

não me importava, pois era o único momento só nosso. Foram dois anos e quatro 

meses acordando duas, três vezes a noite, algumas noites eu sinceramente nem 

acordava mais, ele simplesmente levantava meu pijama e mamava. Nos primeiros 

meses eu fazia intervalos no trabalho para amamentar. Depois do trabalho era livre 

demanda. Mesmo com a introdução de alimentos e leite fórmula, ele não deixou de 

mamar no peito. Com um ano ele entrou na creche no período da tarde, mas 

mesmo assim não largou, voltava da creche e já pedia (risos). Por ser dentista eu 

conseguia fazer os intervalos para conciliar’’. 

 Jade conta sobre o apoio durante o processo de amamentação: ‘’Quando os 

familiares sabiam que Cravo "ainda" (ênfase) mamava eles nunca questionavam, 

achavam até bom e bonito da minha parte, porque mesmo tendo voltado ao trabalho 

quando Cravo tinha 25 dias, sempre deixava esse tempinho só nosso para as 
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mamadas. E meu marido apoiava e ainda falava ‘’vai mamar Cravo!’’ (risos). Jade 

afirma que não sofreu algum tipo críticas.  

Sobre o processo de desmame Jade diz: ‘’Um dia eu estava voltando do 

shopping e falei pra ele ‘’Cravo você já está grande, já é um mocinho, não precisava 

mais de mamar, essa vai ser a última vez’’. Daí assim, acho que estava na hora dele 

também. Pediu durante uma semana e depois não pediu mais. Graças a Deus não 

foi um sofrimento para ele e nem para mim’’. 

Em contato por email, não sugeriu alterações. 

 

ÁGATA  

Ágata, 33 anos, pós graduada, psiquiatra. Dois filhos, um menino e uma 

menina, no momento da entrevista ainda amamentava a filha. Casada, mora com os 

dois filhos e marido. A entrevista foi realizada no consultório da participante, em 

uma tarde, com duração de 30 minutos. Ágata demonstrou muito entendimento 

sobre o assunto, contou trabalhar com esse tema, narrou com entusiasmo, se 

divertiu recordando algumas situações e demonstrou indignação com outras. 

 Ágata, quando questionada sobre a experiência com a ‘’amamentação 

prolongada’’, questiona o que estava sendo considerado como ‘’amamentação 

prolongada’’, sendo então explicado que consideramos a recomendação da OMS, 

dois anos ou mais. Ela então narra: ‘’foi bem tranquilo, eu sempre quis amamentar, 

brincava de boneca. Minhas bonecas quase nunca tinham chupeta e nem 

mamadeira. Então eu lembro assim “de eu” brincando e “pondo” pra mamar no meu 

peito (sorriso). Então o Hibisco nasceu, logo mamou não tive dificuldade para 

começar a amamentação. Eu fui ter problema na amamentação quando ele estava 

perto de um ano e meio mais ou menos, que de madrugada eu percebia que ele não 

mamava. Eu coloquei um colchãozinho no chão, então ele mesmo vinha andando, 

com um ano e meio. Ele queria mama, eu percebi que não era sucção, não era o 

alimento, percebi que era estar em contato comigo. Então foi esse a crise que eu 

tive na amamentação, porque eu comecei a pensar em parar, eu ficava muito 

irritada de madrugada, porque eu já tava trabalhando. Eu acordava três, quatro, 

cinco vezes de madrugada. Ele não acordava, ficava se debatendo, pedindo, 

puxando o pijama e querendo mama. Eu pensei em desmamar ele, entre um ano e 

meio e dois. Pensei vou desmamar porque não da, porque ta chato, porque eu não 

to mais gostando (tom firme). Eu tenho uma rede de enfermeiras que me ajudaram 
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desde a gestação, eu chamei uma delas para conversar e conversando com ela 

percebi que não era isso, que o problema era a questão da noite, o problema não 

era amamentar, o problema era que a noite eu ficava incomodada. Então eu pedi 

pro meu marido atender e o Hibisco ficava muito bravo, porque ele me queria. Ele 

ficou uns 15 dias assim, começava a chorar ele realmente despertava de noite, 

chorava e pedia. Então decidi que quem tem que dar o limite naquele acesso ao 

peito sou eu (ênfase), conversei com ele, falei que não ia mais da mama a noite 

para ele, que era pra dormir e de manhã e ao longo do dia podia. Ai tem uma coisa 

interessante também, eu sempre fiz livre demanda inclusive com eles grandes eu 

nunca regulei de horário e nunca me preocupei se eles preferem mama do que 

comer, nunca achei isso importante, sempre deixei eles mamarem quando eles 

queriam. Eu comecei a segurar ele, embalar, cantar e ele desenvolveu uma coisa 

engraçadinha assim que era por a mão no peito. Ele já falava daí ele chamava de 

mamar com a mão, então eu consegui trocar a sucção, meu peito, por ele só pôr a 

mão, às vezes ele ficava segurando o mamilo e isso não me incomodava, naquele 

momento ali. Então foi assim que a gente resolveu e daí foi a partir disso que eu 

consegui levar a amamentação por mais tempo, inclusive durante o dia, bem 

tranquilo e a Tulipa ainda mama, é a mesma coisa, de madrugada que eu acho que 

ela não precisa, mas eu acho que ainda é um pouquinho menor, ainda não tirei o 

mama da noite, mas ela dorme melhor do que ele,  pede menos de madrugada se 

ela pede mama de madrugada é uma vez só, ai eu dou conta’’.  

 Sobre o apoio durante o processo de amamentação Ágata conta: ‘’a minha 

referência de amamentação é minha própria, eu mamei até dois anos e meio, minha 

mãe sempre contou e para ela é motivo de muito orgulho ter me amamentado 

(entusiasmo), porque quando eu nasci nenhuma amiga dela amamentava todas 

usavam fórmula era muito ‘’chique’’ (ênfase) tomar fórmula. Minha tia também 

amamentou muitos anos, o mais velho mamou acho que até três ou quatro anos, a 

do meio também e o mais novo mamou até quase seis, então eu tinha essa 

referência. Meu sogro sempre contou com orgulho que mamou até seis anos. Então 

nunca foi uma coisa ruim, mas de apoio eu nunca tive. Do outro lado da família, a 

minha sogra sempre achou nojento, nunca apoiou. Ela nunca amamentou nenhum 

filho, ela diz que ela não tinha leite, que o leite era fraco, a minha cunhada também 

não amamentou e minha outra cunhada amamentou, mas desmamou com 9 meses. 

Não tive apoio, pelo contrário, as pessoas acham estranho acham que ta muito 
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grande. Em outro momento ela retoma ‘’é importante à rede de apoio, às minhas 

amigas próximas também, todas amamentam, na verdade o estranho entre nós é 

quem não amamenta’’. 

Ágata também relata em tom de revolta: ‘’eu fui convidada a me retirar de 

restaurantes porque estava amamentando, mais de uma vez, uma vez uma pessoa 

da família me pediu para cobrir o peito, mas não to nem ai. Eu sou muito 

empoderada, vou dar mama, o peito é meu, o filho é meu e eu não pedi tua opinião, 

mas acho que para outras mulheres, um pouco mais inseguras, talvez faça bastante 

diferença. Essa pessoa que falou para botar um paninho, eu falei aqui tem um 

paninho pode pôr na tua cara, tipo nunca me importei, uma das pessoas que no 

restaurante pediu para o garçom pedir para eu sair que aquilo era impróprio para se 

fazer, eu falei eu não ia sair, que meu filho tava comendo e se tivesse alguém 

incomodado que saísse daí depois que veio a lei, não sei se tem aqui ou só no 

estado de São Paulo, mas assim, nunca deixei de dar mama não. A minha mãe uma 

época começou a ficar incomodada porque ele tava grandão, já tinha superado o 

tempo que eu amamentei e eu tava grávida. Eu o amamentei grávida, acho que ela 

tava incomodada com isso, eu não dava muita bola não. Eu tive uma situação com 

uma pediatra, ela achava que eu tinha que deixar à amamentação prolongada e a 

gente dividia cama com o Hibisco até os três anos, na verdade até hoje ele tem livre 

acesso a minha cama com meu marido, mas nessa época de um ano e pouquinho 

ele dormia só com a gente. Ele só foi pro quartinho dele quando ele quis, acho que 

ele tinha uns dois anos e meio quase três, ele achou legal dormir no quarto dele. 

Essa pediatra achava isso um absurdo, que ele tinha que dormir no quarto dele e 

que eu tinha que desmamar, que era um absurdo uma criança de um ano estar 

mamando, eu nunca mais voltei nela, eu comecei a acompanhar com outra que 

sempre apoiou. E obstetra nunca tive problemas também, mas acho que pelo 

motivo de eu ser médica, saber que não tinha problema amamentar grávida, então 

nunca perguntei para o obstetra, eu só falava que tava amamentando’’.   

 Sobre o processo de desmame Ágata narra: ‘’a parte mais difícil, eu tirei da 

madrugada, então ele desenvolveu essa coisa de passar a mão no peito e ele 

manteve isso até agora com quatro anos, para dormir ele deitava comigo ele 

colocava a mão no meu peito e ficava fazendo carinho, ele ficou com isso até agora, 

daí uns três dias antes dele fazer quatro anos eu conversei com ele, porque 

começou a me incomodar, começou me invadir, eu não estava querendo. Eu tirei o 
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peito durante o dia, então eu tirei ele da madrugada, ele teve essa coisa de mexer. 

Eu continuei amamentando ele grávida, uma vez eu tava na minha cama deitada 

com um barrigão, ele pegou um rolo de papel higiênico vazio e colocou no meu 

umbigo, e falou “Tulipa esse aqui é o meu, e apontou pro meu peito, e esse aqui é o 

seu ta?” (risos), muito fofo. Ele estava no parto dela, daí quando ela nasceu foi a 

primeira coisa que ele pediu ”ai mamãe posso mamar junto com a maninha?”.  

Então foi muito tranquilo, eu não me senti mal em nenhum momento, eu amamentei 

os dois. Mas o desmame foi por conta dele, vi que ele não tinha tanto interesse, não 

pedia e eu também não fiquei falando para ele mamar, deixei ele livre e ele foi 

largando, ele passou um dia inteiro sem mamar, ele dormia e passava a mão no 

peito, tranquilo, acho que ele ficou com isso por três meses sem mamar, então na 

semana que ele ia fazer quatro anos que falei com ele, que ele tava grande, que o 

peito agora era da maninha que ela precisava mais que ele, que ele já ia para a 

escola e já não usava fralda. Ele relutou um pouquinho e passou, foi tranquilo sem 

nenhum trauma, bem sossegado. E assim que eu penso para ela também, à hora 

que ela quiser. Eu acho que é isso, deixar de mamar quando ela tiver maturidade 

para entender, paramos. Uma coisa bem interessante que fui pensando depois, ele 

desmamou mesmo agora com quatro anos, porque para mim essa coisa dele ficar 

pegando no peito, simboliza o quanto que ele ainda precisava desse contato, agora 

ele é capaz de deitar e dormir. Nenhum dos dois chupa chupeta, nenhum dos dois 

mamou mamadeira, acho que isso é bem importante, que não tem que dar mesmo 

(tom firme). Eu sei que deixei o acesso ao peito livre para ele, mesmo grande, acho 

que é difícil você amamentar um filho que fala, mas sempre deixei a vontade assim, 

fazer sucção não nutritiva, sempre deixei, nunca controlei mamada e eles nunca 

trocaram comer por mama e vice versa’’. 

 Em contato por e-mail, não sugeriu alterações. 

 

ÂMBAR  

Âmbar, 43 anos, pós graduada, psicóloga. Um filho de 3 anos, casada, 

morando com o filho e marido. Amamentou seu filho até os 2 anos. A entrevista foi 

realizada na Associação em que à participante trabalha em um fim de tarde 

nublado, com duração de 18 minutos. Âmbar estava contida durante a entrevista, 

tomou cuidado ao relatar sobre o desmame, dias após a entrevista Âmbar contou, 

que estava sensível naquele dia, pois era a data do aborto sofrido 1 ano atrás.  
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 Âmbar narra sobre sua experiência com a ‘’amamentação prolongada’’: 

‘’então o meu desejo, acho que até dois anos é o essencial, mas meu desejo era 

amamentar um pouquinho mais, até os 3 anos. Mas daí naquela questão que o 

Lupim não pegou um pano, um cheirinho assim para levar pra escolinha, então 

muitas vezes ele queria mamar, ai ele ficava no peito e acabava dormindo. Mas 

também era o afeto. E em relação a saúde também porque ele teve bronquiolite e o 

médico explicou que sem a amamentação teria sido pior, e ele também tem 

intolerância a proteína do leite, que a gente demorou pra descobrir, porque ele 

tomava só meu leite, então acho que se ele tivesse tomado outro muito cedo teria 

sofrido. ’’  

 Sobre o apoio durante o processo de amamentação Âmbar conta: ‘’não 

recebi, tanto é que os familiares da parte do meu esposo achavam meu Deus esse 

molecão ai mamando, então assim a gente recebeu muitas críticas. Tive 

dificuldades no início com o peito, no sentido de não sair leite de um peito, por falta 

de jeito, empedrou. Então as enfermeiras e outra amiga nossa orientou meu marido 

que ao invés de comprar bombinha ou outros produtos, que usasse uma seringa 

grande para esgotar, ir tirando daí desinflamou. E meu marido é muito calmo, então 

ele foi esgotando e tirando e eu tinha à consciência que aquilo era momento que 

passando aquilo ia fluir, porque eu tinha um desejo muito grande de amamentar.No 

período que eu voltei trabalhar, a gente esgotava o leite, colocava em reservatórios 

e ele mamava na mamadeira na escola né, mas o leite do peito. E eu também ia um 

pouco antes do almoço amamentar e a tarde também na escolinha perto do meu 

trabalho, eles compraram a ideia, então eu amamentei ele pela lei até os 4/6 meses 

e eles me deixaram dar de mama na escola dele até ele ter um ano, então isso foi 

uma coisa que o meu trabalho proporcionou. Eu voltei a trabalhar quando ele tinha 5 

meses e continuei visitando ele na escolinha até ele ter um ano, duas vezes por dia 

eu ficava com ele dando mama. Tanto é que eu me organizei pra dar de mama na 

hora do soninho, eu dava de mama ele dormia. Mas assim, tinha algumas pessoas, 

familiares que não entendiam muito, credo esse piazão mamando’’. 

 Em relação às críticas recebidas Âmbar ainda comenta: ‘’nós acreditávamos 

que absurdo seria essas pessoas falarem, então a gente via que também era uma 

questão de pouca informação, porque por exemplo as mesmas pessoas que 

falavam isso, começou dar chocolate para à criança quando ela tinha 3 meses e 
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achava isso muito legal, o Lupim foi comer chocolate e doces pela primeira vez, 

quando ele fez dois anos’’.  

 Questionada sobre o desmame, Âmbar lembra com emoção: ‘’eu costumo 

dizer, porque eu conversei com ele. Sentei eu, ele meu marido e fomos explicando 

que ele tava crescendo e que tinha uma intenção da mãe de ganhar o irmãozinho e 

a gente teria que parar com a amamentação para depois se organizar para 

engravidar. Eu não queria que ele parasse de mamar porque agora o mama seria 

do irmão. Eu queria preparar ele antes, pra depois vir o irmão. Então fui 

conversando isso com ele e ele pediu mama no outro dia, depois não pediu mais, 

começou trocar o peito pelo pescoço. Mas eu sofri, porque aquela coisa de ficar 

olhando pra ele e tal, então eu sofri, como se eu quisesse quase que volta, mas daí 

eu falei não agora chega, porque existia um plano de amamentar até os 3 anos, 

mas então conversando com ele desse processo e conversando com o pediatra 

também devido ao fato de que existia o desejo de engravidar que seria o mais 

saudável, porque uma criança que para de mamar por causa do irmão, não seria 

uma coisa bacana. Descobri e aprendi em conversas com minha colega terapeuta e 

psiquiatra que eu poderia engravidar e continuar amamentando, mais aí já 

estávamos no processo de desmame, me arrependi por não ter abortado isso com 

ela antes e confiado apenas no pediatra do SUS naquele momento’’. 

 Em contato por e-mail reforçou o arrependimento por ter realizado o 

desmame.  
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7.  INTERPRETAÇÕES Á LUZ DA ANÁLISE DAS NARRATIVAS  
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É necessário destacar que algumas mães não fazem um recorte falando 

apenas da experiência com a amamentação continuada, falam da experiência com 

a amamentação desde seu início até o processo de desmame. Consideramos que  

‘’nossa memória é seletiva, lembramos daquilo que “podemos” e alguns eventos são 

esquecidos deliberadamente ou inconscientemente’’ (MUYLAERT et al., 2014, p. 

195). Importando assim o que é relatado (MUYLAERT et al., 2014). 

De modo geral as narrativas evidenciaram experiências em relação à 

amamentação continuada pautada no prazer e bem estar da mãe ao amamentar, 

estando assim nutrindo e provendo o melhor para seu filho. Isso pode se justificar 

porque os argumentos científicos partem dos benefícios da criança, reforçando os 

benefícios nutricionais e imunológicos da prática para a saúde dos filhos e não 

refletem as particularidades femininas (MARQUES; PEREIRA, 2010).  

As narrativas revelam também ambiguidades vivenciadas (nem sempre 

percebidas) pelas mulheres, que ao mesmo tempo em que querem amamentar, 

vivenciam sentimentos contrários. Com a amamentação a mulher passa por 

experiências que se distanciam da visão da amamentação socialmente construída 

sob o fundamento da naturalidade e amor materno e quando afloram sentimentos 

diferentes, apresenta uma ‘’sensação de culpa’’. Destacamos que os sentimentos 

antagonistas  são intrínsecos as experiências maternas, sendo essas experiências 

singulares a cada mulher. No quadro 2 evidenciamos algumas dessas vivencias 

antagonistas experienciadas pelas mulheres nesse processo, separando em 3 

núcleos a relação entre mãe e filhos; a relação da mãe mulher com ela mesma; e a 

relação conjugal.  

 

QUADRO 2 - ANÁLISE DAS NARRATIVAS DAS MULHERES EM RELAÇÃO AO 
PROCESSO DE                        AMAMENTAÇÃO 

 

 

 

A. RELAÇÃO MÃE – BEBÊ 

 

 

 
 
 
  
  

 

‘’a amamentação era bem prazerosa, 

porque eu tinha um vínculo muito forte com 

a minha filha. Era muito gratificante 

(...)’’(Esmeralda) 
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‘’é um processo muito gostoso, um vínculo 

que a gente tem forte. É o momento do 

aconchego, do carinho (...)’’ 

(Diamante) 

‘’desde o princípio foi muito afetiva entre nós 

duas (...), mas isso era uma coisa que a 

gente tinha muito forte, uma ligação muito 

forte que eu acho que ela tem até hoje’’. 

(Rubi) 

‘’O lado positivo dos dois foi o emocional, 

tanto da minha parte de ter o prazer de 

amamentar, de saber que tu tá nutrindo o 

teu filho com o leite teu então 

emocionalmente pra mim foi muito bom’’. 

(Ametista)  

‘’(...) atrapalhou um pouco o 

desenvolvimento deles, porque assim foi até 

os três anos de idade (...)’’ Ametista 

‘’(...) era o único momento só nosso.’’ (Jade) 

‘’foi bem tranquilo, eu sempre quis 

amamentar (...)’’ (Ágata) 

‘’(...) também era o afeto.’’ (Âmbar)  

B. MÃE– MULHER  “Então foi essa a crise que eu tive na 

amamentação, porque eu comecei a pensar 

em parar, eu ficava muito irritada de 

madrugada, porque eu já tava trabalhando.’’ 

(Ágata) 

C. RELAÇÃO CONJUGAL  ‘’no começo atrapalha muito a relação do 

casal, porque demanda muito mais da 

mãe.’’ (Diamante) 

FONTE: O Autor 

 

O sentimento de confiança, conexão e pertencimento entre a mãe e a criança 

proporcionam a união entre o prazer físico e o emocional, fator de maior destaque 

como evidenciamos na pesquisa para a manutenção da amamentação de forma 

continuada. A amamentação é capaz de unir a experiência de saciedade da fome 
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com a convicção de segurança, carinho e intimidade (BARBOSA, 2015). Nesse 

contexto, o comportamento do lactente frente à amamentação é um fator de 

relevância na prática da amamentação continuada, visto que a aceitação e 

satisfação do lactente proporcionam confiança para a mãe. 

Interessante destacar que apenas uma mãe relatou sobre uma crise 

vivenciada por estar se sentindo incomodada e devido ao cansaço, que a fez pensar 

em desistir (Ágata). Essa não apresentação de ‘’queixas’’ ou dificuldades pode estar 

ligada à imagem socialmente construída de mãe ideal, que deve enfrentar os 

desafios com amor, para o bem estar dos filhos. Então quando se depara com 

sentimentos contraditórios à mulher não os manifesta, se sentindo culpada. Sendo 

assim, é necessária a desconstrução da visão romantizada da maternidade fundada 

historicamente, pautada no ideal de que tudo deve ser enfrentado por amor aos 

filhos e ampliar o protagonismo da mulher em falar sobre suas reais dificuldades e 

enfrentamentos (MARQUES; PEREIRA, 2010).   

Diamante relata a dificuldade conjugal com a chegada da filha e a 

amamentação continuada. A dinâmica conjugal se modifica com o nascimento de 

um filho e o estabelecimento da amamentação (BRITO; OLIVEIRA, 2006). Sendo 

assim, a estabilidade conjugal também pode influenciar fortemente na 

amamentação natural e prolongada (CARRASCOZA; JÚNIOR; MORAES, 2005). A 

mãe relata que passou a ter que dividir a atenção entre filha e marido. Sobre isso 

Piazzalunga e Lamounnier (2009), afirmam que o pai também passa por um período 

de conflito, podendo se sentir carente, rejeitado e com ciúmes, pois as atenções 

estão voltadas para a mãe e o bebê, porém para favorecer e ajudar a mulher é 

necessário compreensão.  

Outro ponto relevante que aparece em algumas narrativas é o planejamento 

de algumas mães em relação à gestação, ao início e tempo de amamentação. Já 

para outras, isso não foi planejado, porém à ‘’naturalidade e facilidade’’ (RUBI) em 

que o processo aconteceu, promoveu o início e manutenção da experiência. O que 

corrobora com alguns estudos como o de Oliveira et al. (2010); Machado e Bossi 

(2008), que dizem que as vivências iniciais de facilidades ou dificuldades, podem 

levar ao desmame ou a manutenção da amamentação. No presente estudo apenas 

uma mãe relatou dificuldades iniciais (Âmbar), que não influenciaram para o 

desmame.   
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O trabalho materno também é ponto importante de reflexão. Os relatos 

apresentaram diferentes períodos de retorno às atividades, o que para essas mães 

não foi fator para o desmame. Com exceção de Jade que retornou com 25 dias ao 

trabalho por ser trabalhadora autônoma, todas tiraram licença maternidade, sendo 

que algumas conseguiram exceder esse período. Porém, é interessante observar 

que todas se organizaram dentro das suas possibilidades para continuar a 

amamentação. 

Para a prática da amamentação continuada, um dos aspectos que podem 

influenciar está relacionado à permanência da mãe em casa. A licença maternidade 

no caso das mães que trabalham fora de casa é de extrema importância. A licença 

maternidade é um direito das mães, estabelecida como 120 dias, podendo em 

alguns casos prorrogar para 180 dias (BRASIL, 1943). O retorno ao trabalho 

influencia na decisão de continuar ou interromper a amamentação, mesmo que por 

vezes a mãe tenha desejo de continuá-la. É importante destacar a situação das 

mães, trabalhadoras informais que não recebem nenhum tipo de auxílio ou licença, 

e precisam voltar ao trabalho para o sustento da família.  

O retorno da mulher ao trabalho leva ao afastamento do binômio mãe-filho e 

intensificam a não amamentação, sendo a insuficiência de informações quanto à 

ordenha e armazenamento adequado do leite materno aspectos relevantes para a 

ocorrência desse fato (VIEIRA et al., 2010). Aliado a isto, inicia-se a introdução 

alimentar precoce e o uso de plantas medicinais no tratamento de diversas 

patologias.  

O estudo realizado por Kalil e Aguiar (2016) discute o trabalho feminino e a 

maternidade, evidenciando o discurso imperativo dos documentos sobre a 

amamentação e trabalho materno, enfatizando a valorização do aleitamento para a 

saúde da criança e as divisões dos papeis de trabalho pelo sexo. Além disso, as 

políticas familiares não cumprem as reais necessidades como a extensão da licença 

maternidade e paternidade e a criação de outros subsídios (KALIL; AGUIAR, 2016). 

O debate deve ser mais amplo, considerando as diferentes configurações e 

perspectivas sociais do Brasil. Mulheres trabalhadoras autônomas, chefes de 

famílias, não podem contar nem mesmo com a licença maternidade, o que há de 

políticas públicas para essa população? O que o mercado de trabalho oferece para 

que as mulheres continuem amamentando, após a licença maternidade? Creches 

no local de trabalho, instalações para a amamentação, intervalos regulares ainda 
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não são realidades para todas as mulheres que desejam amamentar. Quais são as 

possibilidades para essas mulheres? As consequências da escolha (por vezes 

necessidade) da vida profissional, carregada de culpa pela não amamentação? São 

questionamentos necessários, para reformulação das políticas públicas, além da 

mudança de concepção de que é necessário subsidiar e não apenas orientar e 

incentivar.  

A questão de saúde física e nutricional para o bebê é mencionada por 

algumas mães em relação à amamentação continuada e como impulso inicial para a 

prática. A literatura é ampla e unânime em relação aos benefícios fisiológicos e 

nutricionais do leite materno e é a partir da perspectiva da saúde da criança que as 

campanhas têm seu foco, deslocando o enfoque de outras questões como a saúde 

da mulher, seus desejos e seus conflitos, promovendo um padrão de normalidade 

em relação ao que se espera da maternidade, considerando as questões da 

natureza biológica (CANDONÁ; STREY, 2014).  

O modelo vigente voltado aos benefícios para a saúde das crianças, atrelado 

então ás pressões sociais, provoca uma ambiguidade de sentimentos para a 

mulher, a responsabilizando tanto pelo sucesso, como pelo fracasso da 

amamentação (ARAUJO et al., 2014). Evidenciamos que a visão citada pelo autor 

desse modelo de assistência é incapaz de promover práticas de saúde adequadas a 

amamentação e promover sua continuidade à medida que polariza as experiências 

maternas que podem envolver sentimentos antagonistas, mas que não estão 

necessariamente na esfera do positivo x negativo, ou do sucesso x fracasso.  

Quando pensamos na amamentação continuada, apesar dos estudos que 

demonstram que o leite materno não perde nutrientes com o passar do tempo, o 

que se evidencia nas narrativas ainda é à falta de informações, mesmo por parte 

dos profissionais de saúde (ASSOCIAÇÃO ESPANHOLA DE PEDIATRIA, 2015).  

Outro ponto mencionado por Rubi e Ágata e mesmo que de forma velada por 

Jade que pode contribuir para a continuidade da amamentação, diz respeito ao 

dormir compartilhado. O dormir compartilhado é a prática em que a cama ou o 

quarto é compartilhado entre pais e bebê. Tem início após o nascimento e pode se 

manter na infância (SANTOS; MOTA; MATIJASEVICH, 2008). A prática do dormir 

compartilhado é comum em muitas cidades brasileiras, principalmente nas regiões 

mais frias (LANDOWSKY et al., 2017), sobre isso destaca-se que as participantes 

são de Curitiba ou região metropolitana, cidades de clima frio. Autores como 
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Carrascoza et al. (2005), Santos, Mota, Matijasevich (2008) afirmam que essa 

prática se apresenta como um fator que auxilia na prevalência do aleitamento 

materno e outros apontam que a relação do casal pode sofrer interferência negativa 

e destacam o risco para a Síndrome da Morte Súbita do Lactente (SMSL).  

O dormir compartilhado também está relacionado com a 

praticidade/comodidade de oferecer o peito. Em outros estudos as mães relatam 

que é mais fácil e prático dar o peito do que preparar uma mamadeira, 

principalmente nas mamadas noturnas, ou levar uma mamadeira pronta quando é 

preciso sair de casa (SOUTO, 2015; TAKUSHI et al., 2008). Além da praticidade, 

destaca-se a questão da higiene, visto que o risco de contaminação com a 

mamadeira é alto. 

Como as mulheres da pesquisa são todas profissionais de saúde, três mães 

mencionam essa relação à teoria x prática. E diante disso também podemos pensar 

que, de maneira geral, por serem profissionais da saúde essas mulheres 

supostamente conhecem sobre o assunto. Porém as decisões dessas mães são 

perpassadas não só por seus conhecimentos acadêmicos e técnicos, mas também  

pela subjetividade e experiências socioculturais vivenciadas (BARROS et al., 2012; 

CAMINHA et al., 2011). Destacamos que apenas na narrativa de Ágata, 

identificamos influencia dos saberes profissionais nas escolhas e possibilidade de 

realizar a amamentação continuada. Apesar de Ametista mencionar que por ela ser 

da área da saúde conhece a importância da amamentação, isso não se evidencia 

para a continuidade do processo, visto que ela se sentiu ‘’culpada’’ por estar 

prejudicando seu filho com a amamentação continuada.  Destacamos que mesmo 

mulheres profissionais de saúde, quando passam pela experiência da maternidade 

precisam de atenção e de apoio para o estabelecimento e continuidade da 

amamentação. Além de poder vivenciar cobranças no sentido de ser ‘’boa’’ 

profissional e cumprir as recomendações, tornando-se assim ‘’boa mãe’’. 

Estudo realizado por Ferreira, Nelas, Duarte (2011) sinaliza que quanto maior 

o grau de escolaridade da mãe/casal, maior a compreensão da importância da 

amamentação e quanto mais bem informada for a mãe, maior a sua motivação para 

a amamentação. Porém muitas informações sobre amamentação chegam até as 

mães de forma fracionada e reducionista, ou seja, reafirmando os benefícios do 

aleitamento, porém, minimizando a figura da mulher e seu protagonismo nesse 

evento e sendo insuficiente para orientar as técnicas corretas do preparo das 
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mamas e as condutas pertinentes que permeiam o ato de amamentar, com isso 

essas informações não asseguram a amamentação continuada.  Outro fator que se 

discute em outros estudos é a postura de alguns profissionais de saúde que atuam 

com amamentação, que ao realizar orientações ou outras ações o fazem de forma a 

provocar o afastamento à medida que tenta impor saberes sem contextualizar quem 

é aquela mulher (GODOI, 2015).  

Diante das narrativas cabe perguntar se existe uma tomada de decisão ou 

consciência em iniciar e continuar à amamentação? O que se evidencia é que isso 

precisa ser uma opção de escolha da mãe, não sendo suficiente apenas que ela 

opte por amamentar. Ressalta-se que o desejo e o poder de decisão são 

influenciados por diversas situações e sujeitos desde a gestação.   

 A amamentação e a amamentação continuada não deve ser compromisso só 

da mãe, pois envolve uma rede de apoio com vários atores nesse processo. Essa 

rede pode dispor, por exemplo, de companheiros, avós, tias, profissionais de saúde, 

vizinhos e outras mães (MARQUES et al., 2010). É necessário conhecer também as 

influências socioculturais da mãe e da rede familiar, pois isso também diz das 

práticas de cuidados á saúde da criança e da mãe no cotidiano, a fim de resgatar 

saberes e práticas de cuidados (STADLER, 2017). Diante dos discursos das mães 

observa-se que a amamentação continuada está ligada aos enfrentamentos e 

decisões a que essas mulheres estão expostas. Fica evidente o que está enraizado 

em nossa sociedade de que a alimentação da criança é dever da mulher. O quadro 

3 apresenta as principais situações de apoio e enfrentamentos narrados pelas 

participantes, sendo divididas em 4 núcleos: participação paterna; rede familiar; rede 

social; profissionais. 

 

QUADRO 3. ANÁLISE DAS NARRATIVAS EM RELAÇÃO AS REDES DE APOIO E 

PARTICIPAÇÃO  PATERNA 

A. PARTICIPAÇÃO PATERNA  ‘’Meu marido sempre me apoiou muito, 
sempre me ajudou nas tarefas diárias de 
casa pra que eu pudesse amamentar’’. 
(Esmeralda) 
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‘’Ele sempre me apoiou e me ajuda muito no 

cuidado com a minha filha, mas você não 

está mais disponível só para seu marido 

como antes, então tem à disputa da minha 

atenção pros dois (...)’’(Diamante)   

‘’(...) meu marido sempre foi muito tranquilo 

quanto a isso, ele que buscava ela no berço 

desde pequeninha pra mama, busca até 

hoje (...).’’(Rubi) 

‘’ O meu marido apoiava e ainda falava ‘’vai 

mamar Cravo!’’(Jade) 

‘’E meu marido é muito calmo, então ele foi 
esgotando e tirando (...)’’.(Âmbar) 

B. REDE FAMILIAR  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  

‘’ (...) a minha sogra teve 11 filhos e ela 
amamentou todos (ênfase) por um período 
muito longo, então eu tinha muito apoio.’’ 
(Esmeralda) 
‘’em relação a minha família materna, eles 
criticavam, ‘’ tira do peito’’, ‘’é muito grande, 
vai fica até quando’’, ‘’até quando a menina 
vai ficar mamando’’. A minha mãe não 
amamentou, ela não via a amamentação 
como algo bom’’.(Esmeralda) 

‘’Por parte da família também teve 
comentários, ‘’nossa, mas ela ainda 
amamenta’’, ‘’nossa, mas ela amamenta de 
pé, ela vai mamar de pé?!’’, ‘’olha o 
tamanho dela’’. (Diamante) 

‘’eu nunca tive problema, na minha família 
falavam assim, ‘’a ela ainda mama’’, mas 
por curiosidade (...).’’(Rubi) 

’’apoio para o amamentar? Sim eu recebi, é 

que na verdade assim, na amamentação 

você acaba que você não precisa muito do 

apoio, porque é algo ali entre você e o filho.’’  

(Ametista) 

’’ (...) um tirar de sarro da minha sogra, mas 
não foi na maldade foi uma brincadeira que 
ela fez. Um dia eu tava dando de mamar ele 
já com três anos, ela deu uma risadinha e 
falou ‘’um homem mamando numa mulher 
(...)’’(Ametista) 

  ‘’(...) Quando os familiares sabiam que 
Cravo "ainda" mamava eles nunca 
questionavam, achavam até bom e bonito 
da minha parte, porque mesmo tendo 
voltado ao trabalho quando Cravo tinha 25 
dias, sempre deixava esse tempinho só 
nosso para as mamadas.’’(Jade) 
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 ’’a minha referência de amamentação é 
minha própria, eu mamei até dois anos e 
meio, minha mãe sempre contou e para ela 
é motivo de muito orgulho ter me 
amamentado (...)’’(Ágata) 
‘’Meu sogro sempre contou com orgulho que 
mamou até seis anos. Então nunca foi uma 
coisa ruim, mas de apoio eu nunca tive. Do 
outro lado da família, a minha sogra sempre 
achou nojento, nunca apoiou. (...) Não tive 
apoio, pelo contrário, as pessoas acham 
estranho acham que ta muito 
grande.’’(Ágata)  

’’não recebi, tanto é que os familiares da 

parte do meu esposo achavam meu Deus 

esse molecão ai mamando, então assim à 

gente recebeu muitas críticas.’’ (Âmbar) 

 C- REDE SOCIAL  ‘’E algumas pessoas do próprio convívio 
mesmo mais de longe, as minhas amigas 
‘’ai eu não vou amamentar, porque o meu 
peito vai ficar caído’’, ‘’ta amamentando na 
frente dos outros’’, ‘’as pessoas olham pra 
gente dá impressão que cobiçando o seio’’. 
(Ametista) 

 ‘’As amigas falam ‘’nossa admiro você, por 
ainda estar amamentando’’, ‘’ai eu não 
consegui’’, ‘’ai eu não tive saco pra 
amamentar até agora’’, também já falaram 
‘’ai chega né, não acha que já tá grande 
demais?’’ (Diamante) 
‘’Em lugares públicos os olhares das 
pessoas, até porque você se expõe, mas eu 
deixo ela aconchegada, não daquilo que 
todo mundo fique vendo. Mas em shopping 
o pessoal olha, uns olhares 
preconceituosos, uns olhares maldosos 
também por parte dos homens, das 
mulheres às vezes um olhar não 
entendendo que é uma situação materna, é 
um olhar meio que ‘’ai que sem vergonha’’, 
algo nesse sentido (...)’’ (Diamante) 

‘’(...) as pessoas fazem uma cara de 
espanto quando veem que uma criança 
grande ta mamando e eu nunca limitei 
assim, ‘’aqui a gente tá num shopping, não 
pode mamar’’, não! Claro que a gente toma 
o cuidado de não ficar com o peito 
aparecendo, mas ela sempre mamou em 
shopping, se precisasse senta em algum 
lugar no banco, qualquer lugar ela sempre 
mamou e as pessoas quando a criança tá 
um pouco maior ficam com aquela cara de 
espanto’’. (Rubi) 
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 ’’eu fui convidada a me retirar de 
restaurantes porque estava amamentando 
(...)’’(Àgata) 
‘’é importante à rede de apoio, às minhas 
amigas próximas também, todas 
amamentam, na verdade o estranho entre 
nós é quem não amamenta.’’(Ágata)  

 
 
 
 
 
 

 

‘’nós acreditávamos que absurdo seria 
essas pessoas falarem, então à gente via 
que também era uma questão de pouca 
informação, porque por exemplo as mesmas 
pessoas que falavam isso, começou dar 
chocolate para à criança quando ela tinha 3 
meses e achava isso muito legal 
(...)’’(Âmbar) 

 D -  PROFISSIONAIS  ‘’(...) inclusive pediatras já pediram, ‘’já deu 
mãe’’, ‘’nossa ela já tá grande, não precisa 
mais’’, quando eu levo ela em uma 
emergência, eu sempre falo que eu 
amamento. Semana retrasada uma falou 
assim ‘’então chega né mocinha, a senhora 
já tá grande não precisa mais do leite’’(...).’’ 
(linhas 57-60, Diamante) 

‘’(...) agora que ela vai pra escola 
começaram a me dizer, porque antes dela ir 
pra escola, ela ainda mamava váaarias 
vezes. A professora me disse, perceba se 
ela não tá muito dependente de você, eu 
comecei a perceber que sim.’’(Rubi) 

  ‘’Um dia aqui no meu trabalho, veio uma ex 
colega me visitar, ela é psicóloga e 
perguntou ‘’e aí Ametista, já tirou o Lírio do 
peito’’, e eu disse ‘’nãaaao’’ e dei uma 
risadinha ‘’eu ainda não consegui, mas eu to 
tentando’’, ja coloquei pimenta no bico pra 
ver se ele perdia o paladar pro peito, ela deu 
uma risadinha e falou ‘’então da próxima vez 
que eu vier te visitar se você ainda estiver 
amamentando o Lírio, eu vou te dar um vale 
terapia’’ e aquilo bastou (...)’’(Ametista) 

 ‘’Eu tenho uma rede de enfermeiras que me 
ajudaram desde a gestação (...)’’.(Ágata) 
‘’Eu tive uma situação com uma pediatra, 
ela achava que eu tinha que deixar à 
amamentação prolongada(...)eu nunca mais 
voltei nela, eu comecei a acompanhar com 
outra que sempre apoiou.’’(Ágata) 
‘’E obstetra nunca tive problemas também, 
mas acho que pelo motivo de eu ser 
médica, saber que não tinha problema 
amamentar grávida, então nunca perguntei 
para o obstetra, eu só falava que tava 
amamentando’’. (Ágata) 
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 ‘’(...) existia um plano de amamentar até os 
3 anos, mas então conversando com ele 
 desse processo e conversando com o 
pediatra também devido ao fato de que 
existia o desejo de engravidar que seria o 
mais saudável, porque uma criança que 
para de mamar por causa do irmão, não 
seria uma coisa bacana. Descobri e aprendi 
em conversas com minha colega terapeuta 
e psiquiatra que eu poderia engravidar e 
continuar amamentando, mais aí já 
estávamos no processo de desmame (...)’’ 
(Âmbar) 

FONTE: O Autor  

 

 Até as mães que narraram algum tipo de rede de apoio como Esmeralda, 

Ametista e Ágata não os identificam como tal. Ametista expressa à visão, de que a 

amamentação é algo entre ela e o filho, que não é necessário apoio. Observa-se 

também o apoio entendido como ausência de críticas e questionamentos e como 

respeito à decisão (Rubi, Ametista, Jade). 

 Ágata e Âmbar citam os profissionais de saúde como rede de apoio, porém 

não os identificam como tal, talvez por terem recebido orientações, ou pela ideia de 

que esse é o papel do profissional de saúde. Evidencia-se também em algumas 

narrativas, que os profissionais desconsideravam o desejo e opção da mãe em 

manter a amamentação continuada e desestimulam essa prática.   

Nesse contexto, salienta-se a relevância de profissionais de saúde 

qualificados e bem preparados, seja no ambiente de ensino e formação ou por 

gestores da saúde (ALMEIDA; LUZ; UED, 2015) a fim de oferecer a comunidade 

materno-infantil equipes multiprofissionais comprometidas com a saúde, capazes de 

orientar, despertar o sentimento de confiança da mulher e incentivá-la a refletir 

sobre a experiência da amamentação nos diferentes momentos de sua existência, 

principalmente respeitando à escolha das protagonistas desse processo.  O centro 

da amamentação é a mulher, porém esse protagonismo não é fomentado pelos 

profissionais de saúde. É necessário promover esse olhar sobre a 

mulher/mãe/profissional e assim compreender quais seus anseios e receios, para 

respeitar e subsidiar suas escolhas (GODOI, 2015).  

Quando questionadas em relação ao apoio, algumas mulheres também 

relatam as experiências vivenciadas com a amamentação e amamentação 
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continuada por ela ou familiares. Como na narrativa de Esmeralda em que sua 

família materna não teve vivências de amamentação continuada, mas à família do 

marido sim, sendo essas vivências motivadoras e incentivadoras à prática. Ágata 

conta que foi amamentada até os dois anos e seu sogro até os seis anos, 

recebendo ela incentivo dessas pessoas, em contrapartida sua sogra não apoiava e 

achava à prática nojenta. A figura da mãe-avó tem valor significativo no contexto da 

amamentação e para sua continuidade, pelas suas experiências e vivências, deste 

modo, pode influenciar tanto no sentido de incentivar a amamentação quanto para o 

desmame (TEIXEIRA; NITSCHKE; SILVA, 2011).  

 As narrativas evidenciam uma tomada de decisões dessas mulheres que 

vivenciam os enfrentamentos, por isso a não identificação das redes de apoio, 

porque para elas a amamentação continuada é uma prática que diz respeito a elas. 

Todas as participantes da pesquisa residiam com o marido. Em relação à 

participação do pai na amamentação continuada, observa-se em todas as narrativas 

pouca participação nas decisões. Estudos apontam que a figura paterna pode 

influenciar tanto no início como duração da amamentação. Já o estudo realizado por 

Quinlan, Quinlan, Flinn (2003), demonstrou associação entre desmame precoce  e a 

ausência da coabitação com o pai. 

 A pouca menção á participação dos pais no processo de aleitar, nos indaga 

sobre qual o olhar dos pais para seu papel na amamentação continuada. Em estudo 

realizado por Brito, Enders, Soares (2005), que investigou a contribuição do pai no 

aleitamento materno, demonstrou que quando indagados sobre a ajuda realizada 

para a mulher durante a amamentação citam cuidado com os filhos, tarefas 

domésticas, ir junto a consultas, estimular o aleitamento, financeiramente, 

presenteando. Sendo que, segundo os pais da pesquisa os três primeiros meses 

são os que mais necessitam de ajuda, devido à debilidade física da mulher. 

Portanto, é necessário para a mudança do panorama de saúde, que os pais sejam 

também abordados nas políticas públicas e que recebam orientações como as 

mães, afim de também dar subsídios para ampliar a rede de cuidados e retirar da 

mulher a responsabilidade e consequente culpabilização pela saúde dos filhos.   

Outro destaque é que todas as mães são de área urbana e algumas 

mencionam a presença de poucos familiares na cidade em que moram. Isso implica 

pensar nas novas configurações familiares que vêm se transformando histórica e 

socialmente, com muitos e diversificados arranjos, ocorrendo também uma redução 
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no número de filhos (BIROLI, 2014). Diante disso as redes de apoio (avós, tias, 

familiares), não são encontradas em muitas famílias, portanto muitas mulheres não 

vivenciaram ‘’exemplos’’ de amamentação em seu contexto, e nem dispõe dessas 

redes de apoio nesse processo. Essas mulheres iniciam seu contato com a prática 

da amamentação e cuidados com os filhos recém-nascidos, logo após o parto. O 

contato com o desconhecido e não vivenciado pode atuar como aspecto 

desestimulador na prática da amamentação continuada.  

Nessa perspectiva, entender a rede social que cerca a mãe auxilia no 

conhecimento dos sujeitos de maior influência, possibilitando o desenvolvimento de 

subsídios de novas estratégias que envolvam esses atores no processo 

(MARQUES, 2010). Dividindo o enfoque á família na prática da amamentação 

continuada, visto que esta exerce papel ativo para manutenção ou para o desmame 

abrindo a possibilidade de um novo olhar para o pai e retirando da mãe a 

responsabilidade exclusiva pela alimentação dos filhos, reduzindo também a 

culpabilização de mulheres que não podem ou optam por não amamentarem. 

Podemos entender rede social como as relações de crenças, cultura, valores 

hábitos dos sujeitos e suas relações. Podendo ser elas primárias (parentesco, 

amizades e vizinhos) e secundárias (instituições de saúde, educação, entre outras, 

emprego), podendo essas redes ajudar os participantes de maneira afetiva, material 

através informações ou serviços (SANICOLA, 2008). Por isso, com o entendimento 

de que o biológico não é o único aspecto que influencia o início e manutenção da 

amamentação estudos que envolvam os diferentes tipos de redes devem ser 

realizados, afim de melhor subsidiar as políticas públicas e a atuação dos 

profissionais de saúde. 

 Apenas Jade relatou não ter sofrido críticas ou vivenciado algum tipo de 

preconceito. As outras mulheres relataram tanto críticas por parte de familiares, 

amigas e profissionais da saúde, além de episódios em que se sentiram 

discriminadas como podemos observar na narrativa de Diamante que diz: ‘’uns 

olhares maldosos também por parte dos homens, das mulheres às vezes um olhar 

talvez não entendendo que é uma situação materna, é um olhar meio que ai que 

sem vergonha’’. Rubi narra: ‘’as pessoas fazem uma cara de espanto quando veem 

que uma criança grande ta mamando’’. Ágata além dos olhares e comentários conta 

que foi convidada a se retirar de um restaurante, porque estava amamentando, o 

que demonstra a falta de amparo social que essas mães vivenciam.  
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 A lei citada por Ágata refere-se ao projeto de lei Nº 810, de 2015 que dispõe 

sobre o direito ao aleitamento materno no Estado de São Paulo, prevê multa para os 

estabelecimentos que proibirem ou constranger à amamentação (BRASIL, 2015). 

Refletimos com isso quais foram as circunstâncias que muitas mulheres foram 

submetidas para que esse projeto de lei fosse elaborado. É necessário observar 

com isso, o abismo social sobre a amamentação, ao mesmo tempo em que se 

divulgam os benefícios do aleitamento materno, existe um preconceito social com a 

amamentação e principalmente com a amamentação continuada salientamos que a 

lei não se refere especificamente às crianças maiores. 

 Ametista relatou o episódio como um fato engraçado ‘’foi assim, um tirar de 

sarro da minha sogra, ela disse um homem mamando numa mulher, mas aquilo não 

surtiu efeito pro desmame’’. À amamentação de crianças maiores é considerada por 

muitos, fato não natural que ultrapassa os limites por isso os julgamentos são 

frequentes (VICTORY et al., 2016).  

 Em estudo realizado por VICTORY et al. (2016) com mulheres que 

realizaram a amamentação continuada, muitas delas relatam que mentiam para as 

pessoas, ou realizavam à amamentação continuada da forma mais discreta possível 

para evitar julgamentos, incluindo dos profissionais de saúde. A não apresentação 

de angústias ou contradições e o medo do julgamento dos profissionais de saúde 

estão vinculados a maneira vertical que as políticas públicas são idealizadas e 

realizadas, além, da superioridade médica, o que mais uma vez aponta a 

necessidade de políticas e profissionais que embasem seus trabalhos na 

humanização e acolhimento abrindo espaço para o protagonismo da mulher, em 

questões que dizem respeito a ela.  

 Um aspecto interessante aparece na narrativa de Ágata, quando ela diz, ‘’a 

minha mãe uma época começou a ficar incomodada porque ele tava grandão, já 

tinha superado o meu período de amamentação e eu tava grávida, então eu 

amamentei ele grávida, acho que ela tava incomodada com isso’’. Amamentar 

grávida ou amamentar dois filhos ao mesmo tempo é considerado estranho 

socialmente. Porém, segundo o documento do Ministério da Saúde,  

 

é possível manter a amamentação em uma nova gravidez se for o desejo 
da mulher e se a gravidez for normal. Contudo, não é raro as crianças 
interromperem a amamentação espontaneamente quando a mãe 
engravida. O desmame pode ocorrer pela diminuição da produção de leite, 
alteração no gosto do leite (mais salgado, por maior conteúdo de sódio e 
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cloreto), perda do espaço destinado ao colo com o avanço da gravidez ou 
aumento da sensibilidade dos mamilos durante a gravidez (BRASIL, 2009, 
pág. 50).  
 

 

 Em algumas falas expressam-se algumas das contradições vivenciadas pelas 

mulheres. Algumas mães afirmam não se incomodar, ou se importar com 

comentários e críticas, mas, relatam também algumas práticas que demonstram 

mesmo que inconscientemente, cuidados ao amamentar em público, ‘’eu deixo ela 

aconchegada, não daquilo que todo mundo fique vendo’’ (Diamante); ‘’Claro que a 

gente toma o cuidado de não ficar com o peito aparecendo’’ (Rubi). Indicando assim 

que essas mulheres sofrem tantas pressões sociais que suas escolhas e ações, se 

confundem com a própria visão esperada pela sociedade, vivenciando conflitos 

mesmo não identificados e reconhecidos por elas.  

Essa ambiguidade de discursos e sentimentos faz parte da constituição 

histórica da maternidade, como vimos anteriormente. A experiência da maternidade 

envolve uma experiência com sentimentos ambíguos (BANDINTER, 1985). A 

idealização de um modelo de mãe e de maternidade produz responsabilidade e 

culpa (BANDINTER, 1985). Por tanto, pode ser difícil para as mães identificarem 

como esperadas e parte do processo vivenciar as contradições de sentimentos, 

porque junto a isso socialmente seria assumir-se como uma ‘’mãe má’’, bloqueando 

a elas mesmas que se permitam  pensar nessas contradições.  

 Uma mãe atribui as críticas à falta de conhecimento das pessoas que as 

fazem.  A falta de conhecimento por parte da sociedade de que é possível a mulher 

lactar por ‘’tempo prolongado’’e que há mulheres que querem isso, contribui para o 

a ideia de que essa prática está relacionada com algo de errado emocionalmente 

por parte da mãe e que pode comprometer o desenvolvimento emocional da criança 

(VICTORY et al., 2016). Por isso, para desconstruir essa visão estigmatizada em 

torno da amamentação continuada é necessário ampliar o debate sobre essa 

prática, possibilitando que os benefícios e significados dessa prática sejam mais 

divulgados. 

 Nos relatos observa-se que como em todo processo o desmame também 

envolve pressões sociais e em alguns casos a ‘’decisão’’ para o desmame é tomada 

como consequência dessas pressões. Abaixo estão destaques dos sentimentos e 

experiências das mães sobre o processo de desmame e as influências recebidas.  
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QUADRO 4. ANÁLISE DAS NARRATIVAS EM RELAÇÃO AS EXPERIÊNCIAS DO           
PROCESSO DE DESMAME 

A. SENTIMENTOS E EXPERIÊNCIAS 

 
  

‘’foi muito difícil o processo de desmame. Da 

minha primeira filha foi muito doloroso tirar 

ela do peito, foi literalmente tirar ela do 

peito, porque eu não fiz um desmame. A 

minha mãe levou ela pra casa dela, eu fiquei 

na casa de uma cunhada minha. Foi muito 

traumático tanto para mim, quanto pra ela, 

tanto que 4 a 5 dias depois que eu a vi a 

primeira coisa que ela me pediu foi teta, ‘’me 

da a teta mamãe’’,  isso dói muito (...)’’ 

(Esmeralda) 

‘’(...) então nós estamos agora nesse 

processo, já está me incomodando um 

pouquinho sabe, à sucção que ela fica, mas 

daí eu falei: vamos esperar um pouco 

porque ela só ta mamando a noite, então eu 

acho que tirar é difícil, porque ela já ta 

grande, ela já entende. Apesar das vezes eu 

não querer, ainda tem o processo 

emocional, que eu ainda quero amamentar.’’ 

(Diamante) 

‘’(...) eu acredito que essa da noite também 

vai acontecer isso, mas como eu falei é tudo 

natural, que eu to deixando isso acontecer. 

E até eu não to tão preocupada, porque é 

uma coisa que não me incomoda, é só a 

noite ela fica lá no cantinho comigo, então é 

um carinho que a gente tem, é um jeitinho 

da gente fica junto.’’(Rubi) 
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 Ele já foi mais difícil, porque eu já não ia ter 

o terceiro filho.  (...) eu não consegui dizer 

não pra ele. Ele já com três anos, não 

conseguia tinha dificuldade de negar o peito. 

Um dia aqui no meu trabalho, veio uma ex 

colega me visitar, ela é psicóloga e 

perguntou ‘’e aí Ametista, já tirou o Lírio do 

peito’’, e eu disse ‘’nãaaao’’ e dei uma 

risadinha ‘’eu ainda não consegui, mas eu to 

tentando’’, ja coloquei pimenta no bico pra 

ver se ele perdia o paladar pro peito, ela deu 

uma risadinha e falou ‘’então da próxima vez 

que eu vier te visitar se você ainda estiver 

amamentando o Lírio, eu vou te dar um vale 

terapia’’ e aquilo bastou (...)’’(Ametista) 

‘’Um dia eu estava voltando do shopping e 

falei pra ele ‘’Cravo você já está grande, já é 

um mocinho, não precisava mais de mamar, 

essa vai ser a última vez’’. Daí assim, acho 

que estava na hora dele também. Pediu 

durante uma semana e depois não pediu 

mais. Graças a Deus não foi um sofrimento 

para ele e nem para mim’’.(Jade) 
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‘’Então foi muito tranquilo, eu não me senti 

mal em nenhum momento, eu amamentei os 

dois. Mas o desmame foi por conta dele, vi 

que ele não tinha tanto interesse, não pedia 

e eu também não fiquei falando para ele 

mamar, deixei ele livre e ele foi largando, ele 

passou um dia inteiro sem mamar, ele 

dormia e passava a mão no peito, tranquilo, 

acho que ele ficou com isso por três meses 

sem mamar, então na semana que ele ia 

fazer quatro anos que falei com ele, que ele 

tava grande, que o peito agora era da 

maninha que ela precisava mais que ele, 

que ele já ia para a escola e já não usava 

 fralda. Ele relutou um pouquinho e passou, 

foi tranquilo sem nenhum trauma, bem 

sossegado.’’ (Ágata) 

‘’eu costumo dizer, porque eu conversei com 

ele. Sentei eu, ele meu marido e fomos 

explicando que ele tava crescendo e que 

tinha uma intenção da mãe de ganhar o 

irmãozinho e à gente teria que parar com à 

amamentação para depois se organizar 

para engravidar. (...) Mas eu sofri 

(...)’’(Âmbar)  

B.INFLUÊNCIAS ‘’E tudo por conta de pessoas que ficavam 

‘’a desmama’’, ‘’é muito tempo, desmama’’. 

(Esmeralda) 



88 
 

‘’A professora me disse, perceba se ela não 

tá muito dependente de você, eu comecei a 

perceber que sim. Aos poucos como ela já 

entende tudo, dois anos é uma criança 

grande eu comecei a conversar muito com 

ela, ‘’olha filha então a gente pode combinar 

a gente vai mamar só pra dormir’’, ai o 

acordo que eu fiz com ela agora é mamar 

em casa, porque ela ainda mama pra 

 dormir.’’ (Rubi) 

(...) foi ela falar ‘’vou te dar um vale terapia’’ 

que caiu a ficha pra mim, então tá grave o 

negócio, eu to tento muita dificuldade em 

tirar o meu filho do peito, estão até 

querendo me dar um vale terapia pra 

psicologia para me tratar, então tá 

patológico o meu comportamento.Naquele 

dia mesmo eu cheguei em casa e falei pro 

meu filho ‘’chega filho, este leite você não 

precisa mais’’, eu consegui dizer não pra ele 

(...)’’. (Ametista) 

 ‘’(...) então conversando com ele desse 

processo e conversando com o pediatra 

também devido ao fato de que existia o 

desejo de engravidar que seria o mais 

saudável, porque uma criança que para de 

mamar por causa do irmão, não seria uma 

 coisa bacana. Descobri e aprendi em 

conversas com minha colega terapeuta e 

psiquiatra que eu poderia engravidar e 

continuar amamentando, mais aí já 

estávamos no processo de desmame, me 

arrependi por não ter abortado isso com ela 

antes e confiado apenas no pediatra do 

SUS naquele momento’’. (Âmbar) 

FONTE: O Autor  
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 Podemos observar com as narrativas algumas influências para o desmame 

como na narrativa de Esmeralda. Na narrativa de Rubi encontramos uma 

interferência mesmo que sutil da professora, que sugere observar se a filha não está 

muito ‘’dependente’’ dela, influenciando assim, na decisão da mãe de manter a 

amamentação somente em casa e principalmente à noite.  

 A fala dessa professora, assim como de outros profissionais sustentam-se na 

alegação de que a amamentação continuada pode dificultar a separação entre mãe-

filho (QUEIROZ, 2005). Para algumas vertentes da psicologia essa prática pode 

manter mãe e criança em um ‘’estado de fusão’’ e essa dificuldade de separação 

pode acarretar em problemas psicológicos (SEZJER, STEWART, 2002).  Porém, 

não há estudos que comprovem problemas emocionais e psicológicos com a 

manutenção da amamentação continuada (ASSOCIAÇÃO ESPANHOLA DE 

PEDIATRIA, 2015).  

A narrativa de Ametista mostra o efeito que o discurso dos profissionais de 

saúde pode provocar. A mãe relata que após o profissional dizer que ia lhe dar ‘’um 

vale terapia’’, ela percebeu como a situação era ‘’grave’’ e seu ‘’comportamento 

patológico’’, decidindo e conseguindo assim dizer não para o seu filho. Na narrativa 

de Âmbar, também há influência do pediatra para o desmame, com a alegação de 

que ‘’existia o desejo de engravidar, que seria o mais saudável né, porque uma 

criança que para de mamar por causa do irmão, não seria uma coisa bacana’’, 

sendo evidenciado por ela o arrependimento por ter realizado o desmame naquele 

momento. 

As narrativas de Diamante e Ágata mencionam pressões de profissionais de 

saúde para que o desmame aconteça, porém à amamentação continuada é mantida 

por elas. Apenas Jade não menciona nenhuma pressão ou interferência, realizando 

o desmame quando acreditou ser o momento para ela e para a criança. 

Diante disso, qual deveria ser o papel dos profissionais de saúde no processo 

de desmame? Segundo citado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, os 

profissionais de saúde devem promover, apoiar, proteger as mães, bebês e famílias 

que realizam a ’’amamentação continuada até o desmame natural, se assim for o 

desejo’’ (SOCIEDADE BRASILEIRA DE PEDIATRIA, 2017, p. 5). Para isso, é 

necessária uma urgente mudança de perspectiva na elaboração, planejamento e 

execução das políticas públicas, bem como da formação profissional para que 
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possam ouvir o desejo das mulheres e assim, dar subsídios para a prática da 

amamentação continuada, quando for o caso. 

Porém o que aparece nas narrativas e em outros trabalhos sobre a atuação 

dos profissionais de saúde com a amamentação, é a medicalização do corpo 

feminino, que diz respeito à ‘’maneira específica pela qual o corpo feminino vem 

sendo tratado pela medicina a partir do momento em que se transforma em seu 

objeto de saber e prática’’ (VIEIRA, 2002), regulamentando, por exemplo, o tempo 

de amamentação. 

Observa-se nas narrativas que o motivo para o desmame também influencia 

nos sentimentos e condução do processo. Esmeralda, Ametista e Âmbar relataram 

algum tipo de sofrimento pelo processo. Esmeralda conta que foi muito difícil e 

doloroso, porque como observamos foi um desmame forçado ‘’foi literalmente tirar 

ela do peito, porque eu não fiz um desmame. A minha mãe levou ela pra casa dela, 

eu fiquei na casa de uma cunhada minha, então foi muito traumático tanto para mim, 

quanto pra ela, tanto que 4 a 5 dias depois que eu a vi, a primeira coisa que ela me 

pediu foi teta’’, houve então um sofrimento tanto para a mãe, como para a criança 

que não estavam prontas para o processo.  

Já Ametista conta duas experiências distintas de desmame, a primeira 

tranquila, com base na conversa e preparação tanto dela como da filha. E no 

segundo a mãe demonstra em seu discurso carregar uma culpa, após o discurso do 

‘’vale terapia’’, visto que passa sentir que estaria prejudicando seu filho com a 

continuidade da amamentação. Âmbar também sofre, porque ela não estava 

preparada, havia um desejo em continuar à amamentação.  

Diamante, Rubi e Ágata de alguma forma já estavam se sentindo 

incomodadas com a amamentação continuada e tinham chegado a seu momento, 

então gradativamente foram preparando as crianças, com conversas, a fim de que 

os filhos também estivessem prontos de forma gradual, assim como Jade, que diz 

que o desmame ocorreu no tempo do filho. Isso colabora com as orientações para 

um desmame que indica maturidade da mãe e filho para o processo, o desmame 

considerado natural (BRASIL, 2009). 

Importante pensarmos nas diferentes estratégias utilizadas pelas mães para 

o desmame e outras que aparecem nos relatos como o uso de pimenta no bico do 

peito para ‘’tirar o paladar’’, uso de esparadrapo ‘’porque daí ela vê que tá 

machucado’’, são exemplos de discursos intrageracionais que podem prejudicar a 
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amamentação continuada e nos fazem pensar a que custo e para que se dá o 

desmame? Ainda existem inúmeras crenças, mitos e tabus envolvendo a 

amamentação e o desmame passado de geração a geração, ou por 

desconhecimento das evidências científicas (ARAUJO et al., 2014).  

Outro aspecto que as experiências apresentam é que a continuidade da 

amamentação e um desmame tranquilo pode acontecer com um filho, mas não nas 

outras experiências, como nos casos de Esmeralda e Ametista. 

 A narrativa de Esmeralda também apresenta outro tema importante para 

reflexão, qual o momento ideal para o desmame? A mesma sociedade que julgou 

essa mãe e pressionou para realizar o desmame do seu filho ‘’grande’’, julgou essa 

mãe por desmamar seu outro filho de 9 meses.  Ou seja, mães que amamentam por 

pouco tempo, ou ofertam fórmulas para alimentação de seus filhos podem ser 

marginalizadas pela sociedade, assim como mães que amamentam crianças 

maiores podem não se encaixar nas regras sociais (FAIRCLOTH, 2010).  

 Dessa maneira, destacamos que o processo da maternidade e amamentação 

continuada envolve sentimentos antagonistas que são ou não identificadas pelas 

próprias mães. Portanto, a amamentação continuada representa inúmeros conflitos 

para as mulheres, enfrentamentos sociais na família, com o parceiro e com ela 

mesma. Cabe assim, ao profissional de saúde estar cada vez mais preparado de 

forma humanizada e acolhedora, no sentindo de subsidiar as informações 

necessárias para que a prática da amamentação continuada aconteça e devolva o 

protagonismo para a mulher.  
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

 

 

 

 



93 
 

 Considerando os objetivos do estudo, os resultados mostram que as 

mulheres que vivenciam a amamentação continuada desenvolveram maneiras de 

lidar com as pressões sociais, apresentando um posicionamento de esquiva ou 

enfrentamento. Observou-se no discurso da maioria das mulheres reflexo das 

campanhas, políticas e discursos sociais pautados no reducionismo biológico e na 

manutenção da mulher como responsável pela alimentação e cuidados dos filhos, 

que também se destaca no papel passivo do pai nesse contexto. 

 A amamentação continuada compreende diversos significados e 

representações para as mulheres. O que o presente estudo evidencia nas narrativas 

é a amamentação continuada como uma prática justificada pelos benefícios para a 

criança, concordando com outras pesquisas já realizadas.  

 Outro resultado importante é em relação ao papel dos profissionais de saúde 

que mostraram significativa contribuição para o desmame, desestimulando a 

amamentação continuada e apontando que a formação profissional e as estratégias 

voltadas à promoção e apoio a amamentação necessitam de mudanças. O presente 

estudo pode contribuir na formulação de um novo olhar para as questões da 

amamentação continuada ampliando a visão sob o protagonismo da mulher e 

incluindo todos os sujeitos envolvidos nesse processo, entendendo que a rede 

social em que a mulher está inserida influencia na experiência. Assim, recomenda-

se desenvolver práticas em saúde mais próximas as necessidades e desejos reais 

das mulheres que realizam a amamentação. 

 Ressaltamos que, para ocorrer de fato promoção e apoio a amamentação 

continuada no cotidiano das famílias, essas precisam estar inseridas como sujeitos 

de cuidados pelas políticas de atenção e promoção da saúde materno infantil, 

considerando as relações sociais, culturais, educacionais e profissionais dessas 

mães.   

 Em relação ao perfil das participantes todas possuem ensino superior, 

residiam com maridos e filhos e eram moradoras da área urbana. Apontamos que o 

estudo apresenta algumas limitações. O método bola de neve usado para a seleção 

das participantes produziu uma amostra de mulheres profissionais da saúde. Por 

isso, assumimos que nesse estudo falamos da experiência de amamentação 

continuada com mulheres que, teoricamente poderiam conhecer sobre o assunto e 

ter subsídios para a escolha de exercer essa prática ou não, sem influências 

externas a elas em relação à continuidade. Por isso, sugerimos que os próximos 
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estudos sobre a temática sejam realizados em outro grupo de mulheres, a fim de 

aprofundar os conhecimentos sobre a prática. Outra limitação refere-se ao perfil de 

localização apresentado pelas mães, sendo todas da área urbana. 
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APENDICE 1.  

 

 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 

 
Prezada Colaboradora,  
Você está sendo convidada a participar da pesquisa ‘’Amamentação Prolongada’’, sob a 
responsabilidade da Professora Cristina Ide Fujinaga e da Mestranda Cleomara Mocelin 
Salla, que irá investigar as experiências maternas em relação a amamentação prolongada, 
buscando compreender os benefícios dessa prática, na opinião das mães. A amamentação 
prolongada é recomendada pela Organização Mundial de Saúde, porém essa prática não é 
comum, nesse sentido a pesquisa pretender compreender em que contexto essa 
amamentação ocorre 
  
 

DADOS DO PARECER DE APROVAÇÃO 
emitido Pelo Comitê de Ética em Pesquisa, COMEP-UNICENTRO 

 

Número do parecer: 2.440.386 

Data da relatoria: 15/12/2017 

  
1. PARTICIPAÇÃO NA PESQUISA: Ao participar desta pesquisa você deverá responder a 
uma entrevista aberta, que será gravada e transcrita pela pesquisadora.   Lembramos que a 
sua participação é voluntária, você tem a liberdade de não querer participar, e pode desistir, 
em qualquer momento, mesmo após ter iniciado a entrevista sem nenhum prejuízo para 
você.  
 
2. RISCOS E DESCONFORTOS: O procedimento utilizado, a entrevista poder trazer algum 
desconforto como constrangimento frente ao relato dos fatos. O tipo de procedimento não 
apresenta um risco físico a sua participação. Se você precisar de algum tratamento, 
orientação, encaminhamento etc., por se sentir prejudicado por causa da pesquisa, ou 
sofrer algum dano decorrente da mesma, o pesquisador se responsabiliza por prestar 
assistência integral, imediata e gratuita.  
 
3. BENEFÍCIOS: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de compreender 
em quais contextos a amamentação prolongada acontece, quais são seus 
benefícios/prejuízos, quais fatores contribuem ou prejudicam essa prática, podendo 
contribuir assim para uma revisão das políticas públicas e seus impactos reais.    
 
4. CONFIDENCIALIDADE: Todas as informações que a Sra. nos fornecer serão utilizadas 
somente para esta pesquisa. Suas respostas, seus dados pessoais ficarão em segredo e o                                                                                                                                                                                                                                                                                         
seu nome não aparecerá em lugar nenhum da entrevista, nem quando os resultados forem 
apresentados. 
 
5. ESCLARECIMENTOS: Se tiver alguma dúvida a respeito da pesquisa e/ou dos métodos 
utilizados na mesma, pode procurar a qualquer momento o pesquisador responsável.  
 
Nome do Pesquisador responsável: Cristina Ide Fujinaga 
Telefone: 31320267  
Horário de atendimento: 8h as 18h de segunda a sexta  
Nome do pesquisador responsável: Cleomara Mocelin Salla 
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Endereço: Rua quinze de julho 440- Centro- Irati, Pr.  
Telefone para contato: 42 998194604 
Horário de atendimento: 8h as 18h de segunda a sexta  
 
 
6. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS: Caso a Sra. aceite participar da pesquisa, não 
receberá nenhuma compensação financeira.   
 
7. CONCORDÂNCIA NA PARTICIPAÇÃO: Se a Sra. estiver de acordo em participar 
deverá preencher e assinar o Termo de Consentimento Pós-esclarecido que se segue, em 
duas vias, sendo que uma via ficará com você.     
 
==================================================================== 
 
 
 

CONSENTIMENTO PÓS INFORMADO 
 
 
Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, a 
Sra.__________________________, portadora da cédula de 
identidade__________________________, declara que, após leitura minuciosa do TCLE, 
teve oportunidade de fazer perguntas, esclarecer dúvidas que foram devidamente 
explicadas pelos pesquisadores, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 
submetido e, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e explicado, firma seu 
CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO em participar voluntariamente desta 
pesquisa.  
E, por estar de acordo, assina o presente termo. 
 
Irati, _______ de ________________ de _____. 
 
 
 
 

______________________________ 
Assinatura do participante / Ou Representante legal 

 
       
 

_______________________________ 
Assinatura do Pesquisador 
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11. ANEXO 
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ANEXO 1 
 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Número do Parecer: 2.440.386 

DADOS DO PARECER 

Trata-se da apreciação do projeto de pesquisa intitulado Amamentação Prolongada: significados 

maternos, de interesse e responsabilidade da proponente, Cristina Ide Fujinaga. Pesquisa de 

abordagem qualitativa, dividida em duas etapas. Na primeira etapa será realizada uma revisão 

integrativa da literatura. Na segunda etapa serão realizadas entrevistas semi estruturadas, com base 

no tema. As entrevistas serão gravadas e analisadas de forma qualitativa. As mães serão 

selecionadas pelo método bola de neve, em que a pesquisadora conhece uma mãe e a partir da 

indicação dessa mãe, as outras mães vão ser selecionadas. 

Apresentação do Projeto: 

Descrever as experiências maternas em relação a amamentação prolongada. 

Objetivo da Pesquisa: 

Riscos: O procedimento utilizado, a entrevista pode trazer algum desconforto como constrangimento 

frente ao relato dos fatos. O tipo de procedimento não apresenta um risco físico a sua participação. 

Benefícios: Os benefícios esperados com o estudo são no sentido de compreender em quais 

contextos a amamentação prolongada acontece, quais são seus benefícios/prejuízos, quais fatores 

contribuem ou prejudicam essa prática, podendo contribuir assim para uma revisão das políticas 

públicas e atuação dos profissionais de saúde. 

A presente pesquisa apresenta relevância científica com método adequado para atingir aos objetivos 

propostos. 

 

Critério de Inclusão: Mães que mantiveram aleitamento materno por mais de dois anos. 

Critério de Exclusão: Mães menores de 18 anos de idade. 

 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

1) Check List inteiramente preenchido, adequado; 

2) Folha de rosto com campos preenchidos e com carimbo identificador e assinada por Luciana 

Branco 

Carnevale, vice coordenadora do departamento de fonoaudiologia da UNICENTRO, Campus Irati; 

3) Carta de anuência/autorização não se aplica; 

4) TCLE adequado; 

5) Projeto de pesquisa completo foi anexado pela pesquisadora; 

6) Instrumento para coleta dos dados anexado; 
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7) Cronograma do projeto completo e da Plataforma adequados, sendo que a coleta de dados 

ocorrerá entre 05/01/2018 a 05/03/2018;  

8)- Orçamento apresentado somente no projeto postado na plataforma. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

(1)- Ressalta-se que segundo a Resolução 466/2012, item XI – DO PESQUISADOR 

RESPONSÁVEL, parágrafo f), é de responsabilidade do pesquisador "manter os dados da pesquisa 

em arquivo, físico ou digital, sob sua guarda e responsabilidade, por um período de 5 anos após o 

término da pesquisa." 

(2)- O TCLE, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, deve ser emitido em duas vias de igual 

teor. 

Todas as vias devem ser assinadas pelo pesquisador responsável e pelo participante. Uma via 

deverá ser entregue ao participante e a outra fará parte dos documentos do projeto, a serem 

mantidos sob a guarda do pesquisador. 

 

Recomendações: 

A presente pesquisa está em conformidade com a Resolução 466/2012. Este CEP considera que  

odos os esclarecimentos necessários foram devidamente prestados, estando este projeto de 

pesquisa apto a ser realizado, devendo-se observar as informações presentes no item 

"Recomendações". 

 

Em atendimento à Resolução CNS/MS- 466/2012, deverá ser encaminhado ao CEP o relatório 

parcial assim que tenha transcorrido um ano da pesquisa e relatório final em até trinta dias após o 

término da pesquisa. 

Qualquer alteração no projeto deverá ser encaminhada para análise deste comitê. 

 

Situação do Parecer: 

Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: 

Não 

 

 

GUARAPUAVA, 15 de Dezembro de 2017 

Roberta Letícia Krüger 

(Coordenador) 


