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2
PARA COMEÇAR...

Este amor à vida nos leva a ajudar os outros simplesmente 
porque nos sentimos bem fazendo isto.

Bradley Trevor Greive

A mulher passa a conhecer o significado de ser mãe já a partir da 
notícia de sua gravidez. Neste momento, ainda que não perceba, ela ado-
ta comportamentos que tem como objetivo proteger a integridade deste 
novo ser, ao mesmo tempo em que a relação entre o binômio se fortalece. 
As atividades corriqueiras são realizadas com mais cautela, a alimentação 
é mais bem planejada, o estresse é evitado, a felicidade contagia. As cir-
cunstâncias que deram origem à gestação podem ter influência direta na 
construção deste relacionamento, uma vez que os sentimentos de uma 
mulher que consegue engravidar após anos de tratamento, são diferentes 
daquela que engravidou na adolescência e provavelmente terá que en-
frentar uma longa jornada de vida para cuidar de seu concepto. Da mes-
ma forma acontece em outras circunstâncias extremas como uma mulher 
que engravida após muitos anos de tratamento para fertilidade, ou aquela 
que engravida enquanto cumpre pena na penitenciária, não importa. No 
entanto, a partir do nascimento do bebê, cada mulher atribui de maneira 
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suas expectativas e experiências relacionadas com a vida, com a gestação, 
com o parto e com todas as emoções e sensações vividas ao olhar pela 
primeira vez o rostinho do neonato. Kuschinir1 estudou as traduções do 
que é “ser mãe”, através de um relato de caso, onde mostra que “sonho” 
e “milagre” são as palavras mais usadas para explicar os sentimentos de 
quem aguardou, ansiosamente, meses para iniciar uma nova identida-
de: ser mulher-mãe (poderia estender para mulher-mãe- esposa-“dona de 
casa”-profissional...).

Neste sentido, entra em cena uma rotina materna na qual algu-
mas decisões devem ser sabiamente tomadas a todo instante, iniciando 
logo após o nascimento, e com a amamentação, a qual depende de 
fatores como a saúde da mãe e do bebê, do ambiente no qual estão 
inseridos, da idade e do trabalho profissional da nutriz, das condições 
habituais de vida, escolaridade, situação conjugal, experiência anterior 
com aleitamento, orientação profissional e, também, das características 
próprias da mãe2, que pode simplesmente optar por não amamentar.

Na tentativa de suprir as necessidades e reforçar as decisões ma-
ternas no que tange a aleitar, o Ministério da Saúde do Brasil lança 
mão de estratégias que visam à promoção, a proteção e o apoio ao alei-
tamento materno, com a oferta não apenas de informação, mas tam-
bém de profissional treinado e periódicamente supervisionado da Rede 
Amamenta Brasil, assim como do apoio da Rede Brasileira de Ban-
cos de Leite Humano, da Iniciativa Hospital Amigo da Criança e do 
lançamento de campanhas publicitárias que sejam capazes de ajudar 
na determinação de amamentar e de prolongar o tempo desta prática, 
conforme preconiza a Organização Mundial de Saúde (OMS), para até 
24 meses ou mais2. Os resultados de toda essa mobilização são revela-
dos através da II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas 
Capitais Brasileiras e Distrito Federal, a qual mostra que a situação do 
aleitamento materno exclusivo (AME) tem sofrido melhorias relevan-
tes, apesar de ainda estar distante do cumprimento das metas propostas 
pela OMS³.
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nológicas capazes de proteger o lactente contra infecções importantes, 
além de ser isento de bactérias, ser econômico, prático e prazeroso para 
a mãe e para o infante4, o que significa evitar milhões de mortes de 
crianças5, menos internações, menos consumo de leites artificiais, me-
nor incidência de crianças com alergias alimentares e mais proteção 
para o binômio em questão. Na primeira hora, fortalece vínculo afetivo 
entre mãe e bebê, ajuda na involução uterina e reduz a mortalidade de 
neonatos, uma vez que no Brasil a grande maioria das mortes de crian-
ças com menos de um ano acontecem no período neonatal5.

Apesar de todos os esforços para promover o aleitamento mater-
no, o desmame precoce ainda é uma realidade. Os programas voltam-se 
para o estímulo da prática, mas pouco consideram que a mãe amamen-
ta em sua residência, muitas vezes sem apoio familiar, sem supervisão 
profissional, em condições ambientais desfavoráveis, o que abre espaço 
para que as dificuldades e os fatores de risco conduzam a nutriz a inter-
romper a amamentação. Históricamente foram encontrados desenhos 
nas ruínas de um palácio egípcio6, em 888 a. C., onde uma mãe segura-
va um objeto muito semelhante a uma mamadeira, evidenciando que a 
trajetória do desmame é mais antiga do que se conhece. A primeira re-
comendação médica para utilização do leite de vaca foi feita no ano de 
1784, por um médico inglês, e somente no ano de 1837 na Alemanha 
é que houve a descoberta de que a quantidade de proteína nele contido 
era maior do que a do leite humano7, o que é prejudicial ao organismo 
de um bebê. Somos humanos e não bezerros. Nossos intestinos foram 
“desenhados” para receber leite humano e não leite de vaca, de cabra ou 
de qualquer outro animal.

Sabe-se que a prática da amamentação tem sofrido mudanças im-
portantes, por motivos tais como estética da mama, trabalho, conforto ou 
crença de algumas civilizações. Muitas mulheres, que de fato querem ama-
mentar, mostram que é possível encontrar um balanceamento entre a vida 
profissional e a pessoal, conciliando trabalho, casa, marido, filhos e a ama-
mentação, pois a família toda se envolve. Um estudo realizado com índias 
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de mulher, nutriz e trabalhadora, visto que as mães trabalhavam o dia todo 
com o lactente amarrado ao corpo para mamar quando lhe fosse convenien-
te8. Claro, prezada leitora, não pretendo aqui fazer uma comparação da vida 
urbana com a vida em uma tribo, mas eu preciso ilustrar que amamentar é 
possível, não importa a situação em que vivemos. De fato, naquele tempo o 
principal papel da mulher era o de ser mãe, ao passo que essa condição natu-
ral, nos dias de hoje, tem sido por vezes negligenciada e até mesmo negada, 
em consequência da expansão das atividades femininas. Assim, a decisão de 
amamentar cabe à mulher no momento em que ela recebe seu bebê nos 
braços pela primeira vez, (talvez antes disso), e a manutenção deste ato sofre 
influências de cunho biopsicossocial (lembre-se da “ponta do Iceberg”), as 
quais representam grandes desafios ao binômio mãe-filho, mas que podem 
ser prevenida ou minimamente esclarecidas para que o aleitamento não seja 
interrompido precocemente.

Há um estudo realizado na Universidade Estadual de Campi-
nas (2005) que investigou 39 mães que desmamaram seus bebês antes 
do sexto mês de vida, com o objetivo de analisar as causas ou agravos 
envolvidos neste evento. Os resultados evidenciaram que a principal 
causa de desmame precoce (41.5%) atribui-se à “falta de leite”, seguido 
da “dificuldade com a amamentação” (30%). Demonstra ainda que a 
grande maioria das mães apresentava sintomas físicos e psicológicos de 
estresse 9 . Quando falamos em “dificuldades” é possível pensar em uma 
série de condições de modo generalizado, como por exemplo, uma lesão 
no mamilo, falta de ajuda com as tarefas do lar e o ingurgitamento, os 
quais podem facilmente ser prevenidos se a mamãe obtiver as informa-
ções necessárias. Todas as mulheres são capazes de amamentar, pois não 
existe “leite fraco”. Isto é mito, e dos mais antigos. Investiguei muitos 
documentos com a finalidade de encontrar a data de quando esta frase 
começou a “circular”, mas não encontrei. Intimamente, eu penso que 
deve ter partido de uma nutriz que enfrentava muita dificuldade com o 
aleitamento materno e, por vergonha de dizer que não suportava mais 
amamentar, conseguiu esta “desculpa”. Ou de fato acreditava que seu 
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tranqüilidade, boa alimentação e hidratação para que a mãe produza 
leite em quantidade suficiente para as necessidades de seus bebês, mas 
nunca um leite materno será “fraco”.

O aleitamento materno apresenta padrões diferentes a cada dé-
cada e acompanha a evolução natural da vida. No ano de 1939, 87% 
das mães amamentavam seus filhos, ao passo que em 1970 apenas 27% 
alimentavam naturalmente. Já em 1996 o índice de amamentação vol-
tou a se alterar, chegando a 92,5%10.

O estudo de Escobar et al11 (2002), realizado em um hospital 
público da cidade de São Paulo revela que a duração média do alei-
tamento materno exclusivo foi de 3,3 meses, ou seja, menor do que 
o mínimo de seis meses preconizado pela OMS. Em meio aos fatores 
analisados podemos considerar que as mães que obtiveram maior suces-
so no aleitamento foram as que trabalham fora de casa, isso poderia 
ser explicado pelo fato de que elas apresentaram maior nível de escola-
ridade. A renda familiar, o acompanhamento regular com obstetra e o 
pré-natal foram fatores que não revelaram associação ao maior tempo 
de amamentação. Vale citar também que 92% das entrevistadas deste 
estudo sabiam da importância do leite materno (tinham conhecimen-
to) e a maioria obteve orientações através de meios de comunicação e 
serviços de saúde.

Amamentar é uma herança cultural e inerente à natureza femi-
nina. A entrada da mulher de forma integral no mercado de trabalho 
proporcionou-lhe mais autonomia em diversos setores da vida, mas a 
distanciou da maternidade, de sua condição natural, de seu papel so-
cialmente construído. E, quando o “ser mãe” acontece a mulher es-
força-se para que seja estabelecida a lei das compensações e oferece o 
máximo de si para seu bebê. Assim, a amamentação já é almejada por 
mulheres que engravidam e até por aquelas que adotam um bebê, como 
um meio de sentir a maternidade por completo e aproveitar o máximo 
dos momentos de interação entre a dupla mãe-filho.
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3
PORQUE AMAMENTAR?

...é um fato inquestionável que somos todos feitos da mesma 
substância, das formas de vida mais inteligentes, criativas e 
magníficas do Universo.

Bradley Trevor Greive

Para que possamos nos aprofundar em “leite materno”, deixe-me 
antes descrever alguns termos utilizados por profissionais de saúde para 
definir os tipos de aleitamento12:

1. Aleitamento materno exclusivo: quando a criança re-
cebe somente leite materno, diretamente da mama ou 
extraído, e nenhum outro líquido ou sólido, com ex-
ceção de gotas ou xaropes de vitaminas, minerais e/ou 
medicamentos;

2. Aleitamento materno predominante: quando o lactente 
recebe, além do leite materno, água ou bebidas à base de 
água, como sucos de frutas e chás;

3. Aleitamento materno: quando a criança recebe leite ma-
terno, diretamente do seio ou extraído, independente de 
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