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Pedro CCL. A Influência da Amamentação no Desenvolvimento Emocional Infantil: as 
Percepções das Mães [dissertação]. São Paulo: Escola de Enfermagem, Universidade de 
São Paulo; 2018. 
 

RESUMO 
 
Introdução: A amamentação pode influenciar no desenvolvimento emocional da criança pela 

intensa interação mãe-bebê. A interação intensa e contínua durante o ato de amamentar favorece 

o vínculo afetivo e pode tornar a criança mais autoconfiante, competente socialmente e 

cooperativa em seus relacionamentos interpessoais. Assim, conhecer as percepções das mães 

sobre a influência da amamentação no desenvolvimento emocional de seus filhos pode fornecer 

subsídios para intervenções de enfermagem que promovam o aleitamento materno e o 

desenvolvimento emocional das crianças. Elegeu-se como referencial teórico “As Necessidades 

Essenciais das Crianças: o que toda criança precisa para crescer, aprender e se desenvolver”. 

Objetivo: Descrever as percepções das mães a respeito da influência da amamentação no 

desenvolvimento emocional infantil. Método: Estudo qualitativo, de caráter exploratório e 

descritivo, com dois grupos focais com duas reuniões consecutivas cada, realizados no 

ambulatório do Centro Assistencial Cruz de Malta, São Paulo (SP), no período de setembro e 

outubro de 2017. Os critérios de inclusão foram: mulheres maiores de 18 anos, mães, com 

interesse em amamentação e desenvolvimento infantil. Os critérios de exclusão foram: 

mulheres que tiveram alguma complicação ou patologia durante a gestação, mães de crianças 

com problemas de saúde que dificultaram ou impediram a amamentação. As mães foram 

convidadas de quatro formas: presencialmente pelas pesquisadoras, antes ou após consultas de 

enfermagem de puericultura no ambulatório e nos horários de saída das crianças da creche do 

Centro Assistencial, telefonemas e mensagens de texto, estímulo imediatamente antes do início 

das reuniões para as mães que se encontravam em um dos serviços do Centro Assistencial, 

divulgação das próprias mães participantes. Participaram 13 mulheres, com idade de 18 a 43 

anos, que amamentaram, amamentavam ou que possuíam forte desejo de amamentar. Nas 

reuniões, as mulheres foram convidadas a narrarem suas histórias pessoais sobre o aleitamento 

materno, sua interação com o bebê, como reconhecem o desenvolvimento emocional de seus 

filhos e as suas influências. Para a análise dos dados, utilizou-se a técnica de Análise de 

Conteúdo. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da EEUSP.  Resultados: 

Após análise dos dados, emergiram onze temas, compreendidos dentro de quatro categorias. As 

categorias foram: “Conhecimentos e Percepções Maternas” com temas “Influência da 

Amamentação no Desenvolvimento Físico Infantil” e “Influência da Amamentação no 

Desenvolvimento Emocional Infantil”; “Elementos gerais do processo de amametar” com 



temas “Favoráveis: Apoio e Estímulo” e “Desfavoráveis: Censura à Amamentação em 

Público” e “Desfavoráveis: Angústia no Retorno ao Trabalho”; “Experiências 

Maternas” com temas “Dificuldades do Processo de Amamentar” e “Capacidade de 

Resiliência”; “Impacto das Orientações” com temas “Orientações que Incentivam e Apoiam a 

Amamentação”, “Orientações que Prejudicam a Amamentação”, “Falta de Orientações e 

Consequências” e “Relevância do Compartilhamento”. Conclusão: Apesar das mães 

conhecerem sobre o desenvolvimento físico e motor, desconheciam o desenvolvimento 

emocional infantil e como a amamentação o influencia, mesmo afirmando que é importante 

para o estabelecimento de vínculo entre mãe e filho. Foram ressaltados elementos favoráveis e 

desfavoráveis para a prática da amamentação. Assim, valorizar o impacto da amamentação no 

desenvolvimento da criança pode se tornar outra estratégia de promoção ao aleitamento 

materno. As instituições e os profissionais devem estar melhor preparados para lidar com o 

desenvolvimento infantil de forma integral e abrangente, considerando que as emoções e o afeto 

são base para o desenvolvimento cognitivo e físico. Este trabalho contribui para evidenciar que 

profissionais, no atendimento de crianças e famílias, devem considerar suas necessidades 

essenciais, e compreender que as mães estão mobilizadas e sensibilizadas para promoverem o 

desenvolvimento emocional das crianças, inclusive amamentando. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Enfermagem. Amamentação. Desenvolvimento Infantil. 

Desenvolvimento Emocional Infantil. Percepções Maternas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pedro CCL. The Influence of Breastfeeding on Child Emotional Development: Maternal 
Perceptions [dissertation]. São Paulo: College of Nursing, University of São Paulo; 
2018.  

 
ABSTRACT 

 
Introduction: Breastfeeding can influence the child’s emotional development through intense 

mother-baby interaction. The intense and continuous interaction during the act of breastfeeding 

favors the affective bond and can make the child more self-assured, competently socially and 

cooperative in their interpersonal relationships.  Thus, to know the mothers' perceptions about 

the influence of breastfeeding on the emotional development of their children can provide 

subsidies for nursing interventions that promote breastfeeding and the emotional development 

of children. It was chosen as a theoretical reference: "The essential needs of children: What 

every child needs to grow, learn and develop.". Objective: To describe mothers' perceptions 

about the influence of breastfeeding on child emotional development Method: Qualitative 

study, of an exploratory and descriptive character, with two focal groups with two consecutive 

meetings each, performed at the ambulatory of the Centro Assistance Center of Malta, São 

Paulo (SP), in the period of September and October of 2017. The inclusion critererion were: 

Women over 18 years old, mothers, with an interest in breastfeeding and child development. 

The exclusion criterions were: women who had some complication or pathology during 

pregnancy, mothers of children with health problems that hindered or prevented breastfeeding. 

The mothers were invited in four ways: personally by the researchers; before or after nursing 

appointments of childcare in the ambulatory and in the schedules of the children’s of Centro 

Assistencial’s day care exit; phone calls and text messages; incentive immediately before the 

start of the meetings for the mothers who were in one of the services of the Assistance Center 

and disclosure of the participating mothers themselves. 13 women participated, aged 18 to 43 

years, who breastfed, who were breastfeeding or who had a strong desire to breastfeed. In the 

meetings, women were invited to narrate their personal stories about breastfeeding, their 

interaction with the baby, how they recognize the emotional development of their children and 

their influences. For the analysis of the data, the technique of Content Analysis was used. The 

research was approved by the Committee of Ethics in Research of EEUSP. Results: After 

analysis of the data, eleven themes emerged, comprised within four categories. The categories 

were: "Maternal knowledge and perceptions" with themes "Influence of breastfeeding in child 

physical development" and "Influence of breastfeeding in child emotional development"; 

"General elements of the breastfeeding process" with themes "Favorable: support and stimulus" 



and "Unfavorable: censorship of breastfeeding in public" and "Unfavorable: anguish in 

return to work"; "Maternal experiences" with themes "Breastfeeding process 

difficulties" and "Resilience capacity"; "Impact of guidelines" with themes "Guidelines that 

encourage and support breastfeeding", "Guidelines that undermine breastfeeding", "Lack of 

guidelines and consequences" and "Relevance of sharing". Conclusion: Although mothers 

know about physical and motor development, they were unaware of the emotional development 

of children and how breastfeeding influences them, even stating that it is important for the 

establishment of a bond between mother and son. Favourable and unfavourable elements were 

emphasized for the practice of breastfeeding. Thus, to value the impact of breastfeeding on the 

child's development can become another strategy of promoting breastfeeding. Institutions and 

professionals should be better prepared to deal with child development in an integral and 

comprehensive way, considering that emotions and affection are the basis for cognitive and 

physical development. This work contributes to highlight that professionals, in the care of 

children and families, should consider their essential needs, and understand that mothers are 

mobilized and sensitized to promote the emotional development of children, including 

breastfeeding. 

 

KEYWORDS: Nursing. Breastfeeding. Child Development. Child Emotional Development. 
Maternal Perceptions. 
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APRESENTAÇÃO 

 

Como enfermeira da área de pediatria de um hospital de grande porte, deparei-me com inúmeras 

situações em que as mulheres que haviam se tornado mães recentemente não tinham conhecimento e 

segurança para cuidar de seus filhos. Estavam sedentas por auxílio, na esperança de ter algum 

profissional de saúde que pudesse, de certa forma, ajudar a “carregar o fardo”. Ao fazer parte desse 

processo, percebi que um de seus medos principais era o de não saber lidar com o fato de elas serem, 

muitas vezes, as únicas provedoras de sustento alimentar para os bebês.  

Com os recém-nascidos em seus colos, via mães aterrorizadas por não saberem amamentar, mas 

ainda assim, com uma força inexplicável, tentando. Assim, interessei-me pela temática do aleitamento 

materno e do desenvolvimento infantil. Procurei aprofundar-me cada vez mais no assunto, tornando-me 

posteriormente não apenas enfermeira, mas também uma consultora em aleitamento materno referência 

do hospital.  

Alguns anos depois, consegui o que eu realmente almejava: ser enfermeira da Estratégia de 

Saúde da Família (ESF) e exercer a educação e promoção da saúde. Nesse âmbito, eram vários os 

momentos em que me deparava com situações de medo, dúvidas e angústia da mãe de um recém-

nascido, frente ao novo contexto e à nova rotina. 

Medo frente a uma situação que nunca havia passado antes; angústia pelo sentimento de 

incapacidade na amamentação; dúvidas que quase nunca eram respondidas de maneira coerente com o 

que vinha sentindo; incertezas diante de tantas opiniões alheias; falta de apoio paterno; e principalmente 

o sentimento de incompreensão de sua família como parte integrante do apoio à amamentação. Esse é 

novo mundo de uma mãe que acaba de dar à luz.  

Percebia que a amamentação podia ser um consolo diante das dificuldades, o primeiro elo entre 

o bebê e a mãe desde a primeira hora de vida até a primeira infância. Percebia que as mães consideravam 

o ato de amamentar como a concretização do amor ao filho. Amor que irá auxiliá-lo a se desenvolver e 

que fará parte do contexto de formação de sua personalidade e capacidade emocional.  

Nos grupos educativos que coordenava na Unidade Básica, percebia o quanto dar oportunidades 

para as mães falarem a respeito de suas experiências sobre a amamentação era fundamental para a 

criação de laços entre elas e o profissional da saúde. As mães expressavam suas ideias, dificuldades e 

sentimentos e ouviam outras mães que estavam passando pelas mesmas experiências. Para elas era um 

momento de refúgio, alívio e aprendizado.  

Percebi que o desenvolvimento infantil era um assunto que despertava muita curiosidade e 

lotava os auditórios. Saber se o filho estava se desenvolvendo adequadamente e o que estava sendo 

determinante para isso era uma das dúvidas mais frequentes. A associação entre a amamentação e o 

desenvolvimento de seus filhos rendia horas de conversa educativa e espaços de escuta.  
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Foi assim que notei a necessidade de investigar cientificamente a associação entre a 

amamentação e o desenvolvimento emocional das crianças e o que pensam as mães a esse respeito. Essa 

investigação pode contribuir para o conhecimento de enfermagem que atua diretamente na promoção 

do aleitamento materno e do desenvolvimento infantil. Estar na pós-graduação trouxe-me esta 

oportunidade e fico honrada por fazer parte dos pesquisadores que estão preocupados em melhorar o 

atendimento prestado pela equipe de enfermagem. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 AMAMENTAÇÃO 

O significado e a concepção da amamentação mudaram ao longo do tempo, e o 

conhecimento das suas vantagens evoluiu e passou por aspectos nutricionais e imunológicos, 

benefícios para a mãe, proteção contra doenças crônicas na idade adulta, promoção do vínculo 

afetivo entre mãe e filho, e desenvolvimento cognitivo e emocional da criança amamentada.  

Historicamente, registraram-se mudanças na percepção sobre a amamentação e na 

prática de amamentar. No século XVI, próximo ao descobrimento do Brasil, o ato de amamentar 

era considerado impuro ou até mesmo sujo, sendo, portanto, deliberado às amas de leite ou às 

escravas o serviço de nutrir os filhos das senhoras das casas grandes (Badinter, 1985). 

Entre os séculos XVII e XIX, as amas de leite passaram a ser valorizadas, devido às 

altas taxas de mortalidade infantil. Já no século XX, o advento da indústria de leite em pó e da 

mamadeira substituiu a amas de leite. Os profissionais de saúde e a propaganda prejudicavam 

a prática da amamentação ao incentivarem o consumo de leite artificial. No começo da década 

de 1980, no Brasil e no Mundo, iniciou-se um movimento de resgate da amamentação, com 

estratégias governamentais, e consistente aumento de investigações científicas sobre os 

benefícios do aleitamento materno (Bosi, Machado, 2005). 

Atualmente, a recomendação é de que a criança seja amamentada exclusivamente até os 

seis meses, e receba alimentos complementares até dois anos ou mais. Para que tenham sucesso 

na amamentação, as mães devem ser informadas e encorajadas desde a gestação sobre os 

benefícios dessa prática, e devem receber apoio e proteção das instituições e da sociedade 

(World Health Organization, 2008; Brasil, 2015). 

Menos de 40% das crianças no Mundo são amamentadas exclusivamente até os seis 

meses (Victora et al., 2016). No Brasil, segundo pesquisa nacional realizada em 2008, a 

mediana da duração de aleitamento materno exclusivo mudou de 23,4 dias em 1999 para 54,1 

dias em 2008 e a mediana de aleitamento materno aumentou de 295,9 dias em 1999 para 341,6 

dias em 2008 (Venancio et al., 2010). Na capital de São Paulo (SP), a mediana de aleitamento 

materno exclusivo mudou de 9,2 dias em 1999 para 54,8 dias em 2008, e a mediana de 

aleitamento materno foi de 180,8 dias para 292,8 dias nesse mesmo período (Venancio et al., 

2010). 

No Brasil, os esforços para alcançar as recomendações de amamentação incluem o 

Ministério da Saúde (MS) considerar o “Aleitamento Materno e Alimentação Complementar 
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Saudável” como o segundo dos sete eixos estratégicos da Política Nacional de Atenção Integral 

à Saúde da Criança (PNAISC). Esse eixo abrange a promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

desde a gestação, considerando os benefícios não só para a criança, mas também para a mãe, 

para a família e para a sociedade. Os outros seis eixos da PNAISC são: “Atenção Humanizada 

e Qualificada à Gestação, ao Parto, ao Nascimento e ao Recém-Nascido”, “Promoção e 

Acompanhamento do Crescimento e Desenvolvimento Integral”, “Atenção Integral a Crianças 

com Agravos Prevalentes na Infância e com Doenças Crônicas”, “Atenção Integral a Crianças 

em Situação de Violências, Prevenção de Acidentes e Promoção da Cultura de Paz”, “Atenção 

à Saúde de Crianças com Deficiência ou em Situações Específicas e de Vulnerabilidade”, 

“Vigilância e Prevenção do Óbito Infantil, Fetal e Materno” (Brasil, 2018). 

As seis ações estratégicas para o eixo “Aleitamento Materno e Alimentação 

Complementar Saudável” são: a Iniciativa Hospital Amigo da Criança, Estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil, Apoio à Mulher Trabalhadora que Amamenta, a Rede Brasileira de Bancos de 

Leite Humano, a Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes, e a 

Mobilização social em Aleitamento Materno (Brasil, 2018). 

Assim, a amamentação ainda requer investimentos diversos, estudos e mobilizações 

para que os profissionais e as instituições sejam capazes de oferecer às mães os estímulos 

adequados para amamentarem. 

O processo de amamentação nem sempre é fácil; a mãe pode enfrentar situações físicas 

desagradáveis como traumas mamilares, ingurgitamento mamário e dor ao amamentar. Pode 

enfrentar ainda falta de apoio familiar e cultural, e profissionais não habilitados a zelar pela 

manutenção da amamentação (Evangelista, Ávila, 2018).  

Pesquisa realizada em Cingapura com um grupo de mães que contavam suas 

experiências a respeito da amamentação demonstra que algumas das dificuldades trazidas por 

elas são: medo constante de não possuir leite suficiente; vulnerabilidade frente às opiniões 

alheias de que amamentação é um ato difícil e demasiadamente exaustivo; falta de suporte em 

ambientes de trabalho após o término da licença maternidade para continuar o processo, bem 

como vergonha de amamentar em público. Ainda assim, nesse estudo todas as mães reportaram 

felicidade em amamentar, mesmo tendo sido muito desgastante e trabalhoso (Choo, Ryan, 

2016). Em um estudo dinamarquês, uma mãe relata que amamentar “custou sangue, suor e 

lágrimas, mas valeu a pena" (Kronborg, Harder, Hall, 2015). 

O enfermeiro, profissional da equipe de saúde que tem contato mais próximo com a 

família, quando atua de forma sensível e calorosa, deve fundamentar sua prática de promoção 

da amamentação com apoio consistente e com orientações adequadas, visando não apenas os 



35 
 

benefícios do aleitamento materno para a saúde física da criança, mas também para a interação 

da mãe com o seu bebê e o seu desenvolvimento integral (Silva et al., 2006).  

 

1.2 DESENVOLVIMENTO INFANTIL 

O desenvolvimento humano consiste em um processo de mudanças em nível físico 

(biológico), cognitivo (intelectual) e emocional (socioemocional ou psicossocial), condizente 

com cada faixa etária e de forma integrada (Rueda, Paz-Alonso, 2013; Bronfenbrenner, Morris, 

2006). Já o desenvolvimento infantil é: 

 

(...) parte fundamental do desenvolvimento humano, um processo ativo e único de 

cada criança, expressa por continuidade e mudança nas habilidades motoras, 

cognitivas, psicossociais e de linguagem, com aquisições progressivamente mais 

complexas nas funções da vida diária e no exercício de seu papel social. (...) O alcance 

do potencial de cada criança depende do cuidado responsivo às suas necessidades de 

desenvolvimento (Souza, Cruz, Veríssimo, 2016). 

 

Ao se tratar de desenvolvimento infantil, é necessária:  

 

“a compreensão tanto da mudança como da consistência, tanto da universalidade 

como da individualidade, abordando, dessa forma, a capacidade de maturação de uma 

criança, desde traços consistentemente mais biológicos até os que dizem respeito à 

inerente emoção humana” (Bee, 2003). 

 

O desenvolvimento físico/motor pode ser definido pela edificação de funções biológicas 

e orgânicas propriamente ditas, que é a capacidade progressiva e contínua do organismo infantil 

em crescer e se desenvolver em tamanho e proporção. Como exemplo, vemos a aparição dos 

primeiros decíduos, controle esfincteriano, crescimento em estatura, ganho ponderal e aumento 

de imunidade. Esse desenvolvimento tende a ocorrer de forma individualizada para cada criança 

(Papalia, Olds, Feldman, 2001). 

O desenvolvimento cognitivo, por sua vez, está ligado à capacidade de atividade 

intelectual de uma criança, de resolver problemas, aquisição de linguagem e memória. A criança 

demonstra compreender a capacidade de coordenar movimentos grossos e finos, andar e subir 

escadas sozinha,  alimentar-se levando uma colher à boca, vocalizar seu nome e imitar 

movimentos que lhe causem curiosidade (Alarcão, Tavares, 1985). 
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O desenvolvimento emocional abrange a construção das emoções, da personalidade, do 

temperamento e de relações interpessoais. Está ligado à maneira como a criança reage frente às 

circunstâncias e como ela compreende e conduz seus relacionamentos (Papalia, Olds, Feldman, 

2001; Bronfenbrenner, Morris, 2006). 

 

1.2.1  Desenvolvimento Emocional Infantil 

O desenvolvimento emocional, também conhecido como socioemocional 

(Bronfenbrenner, Morris, 2006) ou psicossocial (Papalia, Feldman, 2013) pode ser definido 

como: 

 

“o aumento da capacidade de sentir, entender e diferenciar emoções cada vez mais 

complexas, bem como a capacidade de autorregulá-las, para que o indivíduo possa se 

adaptar ao ambiente social ou atingir metas presentes ou futuras” (Rueda, Paz-Alonso, 

2013). 

 

Assim, o desenvolvimento emocional infantil é um processo de “continuidades e 

mudanças” da criança nas perspectivas social e emocional (Bronfenbrenner, Morris, 2006). 

Os seres humanos são predominantemente sociáveis e constantemente vão adquirindo 

novos sentimentos, restaurando outros que já obtiveram e suprimindo os que lhe causam dor 

(Brazelton, Greenspan, 2002). O desenvolvimento emocional infantil permeia todo e qualquer 

tipo de emoção que a criança apresenta desde o nascimento, e circunda o sentimento que ela 

vem adquirir a respeito de determinadas situações (Rueda, Paz-Alonso, 2013). 

O recém-nascido apresenta respostas emocionais difusas e reflexas, como 

contentamento, aflição e interesse. Nos primeiros seis meses, com a maturação neurológica, as 

respostas iniciais se diferenciam em emoções primárias ou básicas: alegria, surpresa, tristeza, 

raiva, repugnância e medo; e a seguir em emoções autoconscientes, como constrangimento, 

empatia e inveja. Por volta dos três anos, a criança adquire autoconsciência e conhecimentos 

sobre os padrões da sociedade e também passa a avaliar seus próprios pensamentos, desejos, 

planos e comportamentos de acordo com o que é socialmente aceito (Papalia, Feldman, 2013). 

Para Greenspan (1991), o desenvolvimento emocional é a capacidade de a criança sentir medo 

ao entender que uma atitude sua está errada, ter ansiedade frente à uma situação desconhecida, 

sofrer quando não consegue algo que deseja, alegrar-se em ambientes que lhe são favoráveis e 

sentir afeto quando lhe é oferecido (Greenspan, 1991). As emoções presentes desde o 
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nascimento continuam e também são reconstruídas e remodeladas ao longo de sua trajetória e, 

portanto, a criança precisa de fontes que a auxiliem nesse processo (Pinto, 1993). 

Para Erik Erikson (1998), as primeiras experiências da criança são fundamentais para o 

senso de confiança. Nos primeiros meses, ela adquire a capacidade de confiar e estabelece 

relacionamentos com as pessoas próximas que lhe fornecem afeto e satisfazem suas 

necessidades e desejos. Essa primeira fase (confiança básica versus desconfiança) deve ser 

vivenciada satisfatoriamente, para que tenha confiança em si própria e no mundo que a rodeia 

e consiga desenvolver-se saudavelmente, vivenciando os estágios e crises posteriores (Erikson, 

1998;  Chiuzi, Peixoto, Fusari, 2011). 

 O psicanalista Winnicott (1983) declarou que o bebê nasce com uma espécie de 

“dependência absoluta” de alguém para suprir as suas necessidades físicas e afetivas. A mãe, 

por sua vez, também está completamente sensível às questões do filho no momento do 

nascimento, estando dotada da chamada “preocupação materna primária”. Nesse sentido, os 

dois formam um complexo nomeado de “vínculo fusional” que propicia o desenvolvimento de 

primeiras emoções da criança, na medida em que essa poderá ter a segurança de ter suas 

necessidades emocionais garantidas (Winnicott, 1983). 

Segundo a Teoria do Apego desenvolvida por Bowlby (1990), a mãe é considerada 

primeira base segura para o estabelecimento de afeto pela criança (Bowlby, 1990). Assim que 

concebe, a mãe fica dotada de sensitividade materna, um sentimento exacerbado de necessidade 

de cuidado com seu filho (Jonas et al., 2015). No contato pele-a-pele ela sente o cheiro da 

criança, percebe os detalhes de seu corpo e experimenta o vigor do que é ser mãe (Pinto, 2007).  

De acordo com Greenspan (1991), quando uma criança tem suas necessidades 

emocionais atendidas, consegue ser mais desenvolvida emocionalmente tornando-se responsiva 

ao cuidado de outrem, demonstrando-se acalmada quando confortada, apreciando o carinho 

ofertado, respondendo reciprocamente e gentilmente aos abraços oferecidos, utilizando gestos 

e vocalizações a fim de ter a atenção dos próximos e ações emocionais para conseguir o que 

gostaria no momento (Greenspan, 1991).  

Brazelton e Greenspan  (2002) identificaram como essenciais para o desenvolvimento 

infantil seis necessidades: necessidade de relacionamentos sustentadores contínuos; 

necessidade de proteção física, segurança e regulamentação; necessidade de experiências que 

respeitem as diferenças individuais; necessidade de experiências adequadas ao 

desenvolvimento; necessidade do estabelecimento de limites, organização e expectativas e, por 

fim, necessidade de comunidades estáveis e amparadoras e de continuidade cultural (Brazelton, 

Greenspan, 2002). 
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É necessário que a mãe conheça o quanto sua presença e interação com o bebê são 

fundamentais. Essa interação pode ocorrer durante o banho, a troca de roupa, o brincar, e 

também por meio da amamentação (Veríssimo et al., 2009). É imprescindível que a mãe 

perceba o quanto a amamentação pode promover essa interação contínua e potencializar o 

desenvolvimento emocional de seu filho (Heikkila et al., 2011).  

 

1.3 AMAMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL INFANTIL 

Segundo estudos com fonoaudiólogos, psicólogos e outros profissionais da saúde, o 

vínculo afetivo se forma durante a amamentação também por causa dos batimentos cardíacos 

maternos, na medida em que a criança os ouve e se acalma em seguida. A criança se sente 

protegida e nutrida no ato, desenvolvendo as primeiras emoções impulsionadoras do ciclo de 

vida (Mezzacappa, Kelsey, Katkin, 2005). 

Ao amamentar, o sistema nervoso autônomo parassimpático da mãe é ativado por 

hormônios que são responsáveis pela amamentação e também ocasionam um efeito relaxante 

que reduz a pressão sistólica e diastólica. O mesmo efeito ocorre no bebê, de forma sincronizada 

e mútua, em resposta ao seu ato de sugar e ao contato com a pele de sua mãe. Esse mecanismo 

pode ser capaz de ativar na mãe a capacidade de entender e responder às necessidades de seu 

filho na medida em que promove uma resposta neuronal e hormonal significativa. Da mesma 

forma, pode predizer comportamentos de segurança emocional na criança (Mezzacappa, 

Kelsey, Katkin, 2005; Uvnäs-Moberg, 1998; Jonas et al., 2008; Bystrova et al., 2007). 

Em um estudo realizado pela Universidade de Yale, pesquisadores demonstraram que 

os órgãos responsáveis principalmente pelas emoções e sensibilidade materna como o 

hipotálamo, córtex pré-frontal, amígdala cerebral e núcleo estriado das mães que 

amamentavam, possuíam mais ativação neuronal evidenciada por exames de imagens quando 

ouviam os choros de seus filhos, quando comparado às mães que ofereciam fórmula. Isso indica 

uma reação materna diferenciada em resposta aos sentimentos de seus filhos, que, por 

consequência, pode promover um decréscimo de emoções infantis negativas (Kim et al., 2011). 

Em um estudo de larga escala, publicado em 1998, de acompanhamento de mães e 

crianças por 18 anos, evidenciou-se que crianças que foram amamentadas mostravam níveis 

mais altos de colaboração e sociabilidade em relação direta com a duração da prática, 

significando que quanto mais tempo foram amamentadas mais colaborativas e sociais elas se 

tornavam. Além disso, no que diz respeito à escolaridade, as taxas de alta evasão escolar tinham 
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relação direta com as crianças que foram alimentadas apenas por mamadeira (Horwood, 

Fergusson, 1998). 

Em um estudo se aplicou uma escala de avaliação de comportamentos e problemas 

emocionais infantis em crianças de cinco anos, que foram divididas em quatro grupos: nunca 

haviam sido amamentadas, haviam sido amamentadas por menos de dois meses, amamentadas 

por dois a 3.9 meses e amamentadas por um tempo igual ou maior que quatro meses. Todas elas 

com nascimento a termo, mães de mesma posição econômica social, educação e saúde 

equivalentes, não tabagistas e que não tiveram complicação intra-parto. Os autores constataram 

que, mesmo após ajustados os fatores de confusão, crianças que foram amamentadas por quatro 

meses ou mais tinham menos problemas emocionais e comportamentos anormais, o que 

evidencia uma possível associação da amamentação com o desenvolvimento emocional infantil 

(Heikkila et al., 2011). 

Um estudo longitudinal realizado nos EUA com a intenção de associar a amamentação 

ao desenvolvimento emocional infantil de crianças de seis anos mostrou que aquelas que foram 

amamentadas por pelo menos seis meses tinham menos problemas de conduta sociais quando 

comparadas às crianças que não foram amamentadas (Lind et al., 2014). 

No Japão, outro estudo longitudinal verificou que crianças escolares que haviam sido 

amamentadas tinham menos inabilidades para ouvir informações e ficarem inquietos, tanto em 

atividades familiares quanto na escola, quando comparadas às crianças alimentadas por fórmula 

desde o nascimento (Yorifuji et al., 2014). 

 

1.4 PERCEPÇÕES MATERNAS, AMAMENTAÇÃO E 

DESENVOLVIMENTO EMOCIONAL INFANTIL – Revisão da 

Literatura 

Conhecer as percepções das mães a respeito da influência da amamentação no 

desenvolvimento emocional infantil pode melhorar o processo de comunicação e direcionar as 

práticas de promoção e apoio ao aleitamento materno.  Assim, foram realizadas buscas 

frequentes de publicações sobre esta percepção, por meio de revisão integrativa, que utilizou os 

seguintes bancos e bases de dados informatizados: Todas as bases de Dados do Portal Biblioteca 

Virtual em Saúde (BVS), Cumulative Index of Nursing and Allied Health Literature 

(CINAHL), SCOPUS, PsycINFO, Embase e portal PUBMED. 

Não houve recorte temporal, assim os resultados foram os mais abrangentes possíveis. 

Optou-se por utilizar os termos em português e em inglês: amamentação, aleitamento materno, 
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vínculo, percepção materna, percepções maternas, opinião materna, opiniões maternas, 

desenvolvimento infantil, desenvolvimento emocional, desenvolvimento da personalidade, 

breast feeding, breastfeeding, breast-feeding, emotional development in early childhood, infant 

behavior, childhood behavior, emotional development, child emotional development, early 

childhood development, psychological development, mother's experience, mother, perceptions, 

mother child relations, mother-child relations, mother’s experiences, mother-infant relations, 

maternal experiences, maternal perception, maternal perceptions, breast feeding experiences, 

breastfeeding experiences. 

No total, foram selecionados 13 estudos, apresentados no Quadro 1. Apesar de todos 

demonstrarem as percepções maternas sobre a amamentação, dez apresentam as percepções das 

mães sobre a influência da amamentação no desenvolvimento infantil, e somente um sobre essa 

influência no desenvolvimento emocional infantil. 
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Quadro 1: Estudos sobre a percepção materna sobre o aleitamento materno (AM), o Desenvolvimento Infantil (DI) ou o Desenvolvimento Emocional Infantil (DEI), segundo 
autor e ano de publicação, título do artigo, idioma, local do estudo, tipo de estudo e percepções pesquisadas. São Paulo, 2018. 

Autor e ano  

de publicação 

Título do artigo Idioma Local do 
estudo  

(País) 

Base ou  

portal  

de busca 

Tipo de estudo Apresenta 
percepção 
materna 

sobre AM? 

Apresenta 
percepção 
materna 

sobre AM e 
DI? 

Apresenta 
percepção 
materna 

sobre AM e 
DEI? 

Hewat, Ellis, 1984  Breastfeeding as a maternal 
child team effort: Women's 

perceptions 

Inglês Canadá Scopus Qualitativo Sim Sim Não 

Hills-Bonczyk et al., 1994 Women's Experiences with 
Breastfeeding Longer Than 

12 Months. Birth. 

Inglês EUA CINAHL Quanti-Quali Sim Sim Sim 

Coutinho, Leal, 2005 Atitudes de mulheres em 
relação à amamentação- 

Estudo exploratório 

Português Portugal PsycINFO Quantitativo Sim Sim Não 

Epstein, 1993 The interactions between 
breastfeeding mothers and 

their babies during the 
breastfeeding session 

Inglês EUA PsycINFO Qualitativo Sim Não Não 

Machado, Bosi, 2008 Compreendendo a prática do 
aleitamento exclusivo: um 

estudo junto a lactantes 
usuárias da Rede de Serviços 

em Fortaleza 

Português Brasil Scielo Qualitativo Sim Sim Não 

Faustino-Silva et al., 2008 Percepções e saberes de um 
grupo de gestantes sobre 
aleitamento materno- um 

estudo qualitativo 

Português Brasil LILACS Qualitativo Sim Sim Não 

Carrascoza et al., 2011 Aleitamento materno em 
crianças até os seis meses de 

vida: percepção das mães 

Português Brasil Scielo Quanti-Quali Sim Sim Não 
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Redshaw, Henderson, 
2012 

Learning the Hard Way: 
Expectations and 

Experiences of Infant 
Feeding Support 

Inglês Inglaterra PsycINFO Qualitativo Sim Não Não 

Cunha, Santos, Gonçalves, 
2012 

Concepções sobre 
maternidade, parto e 

amamentação em grupo de 
gestantes. 

Português Brasil PsycINFO Quanti-Quali Sim Sim Não 

Díaz Meneses, 2013 Breastfeeding: An Emotional 
Instinct 

Inglês Espanha Pubmed Quanti-Quali Sim Sim Não 

Kronborg, Harder, Hall, 
2015 

First time mothers' 
experiences of breastfeeding 

their newborn 

Inglês Dinamarca Embase Qualitativo Sim Não Não 

Radwan, Sapsford,  2016 Maternal Perceptions and 
Views About Breastfeeding 

Practices Among Emirati 
Mothers 

Inglês Emirados 
Arábes 

Scopus Qualitativo Sim Sim Não 

Choo, Ryan, 2016 A qualitative study exploring 
first time mother’s 

experiences of breastfeeding 
in Singapore 

Inglês Singapura Embase Qualitativo Sim Sim Não 
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Entre os estudos que verificaram a percepção das mães sobre a influência da 

amamentação no desenvolvimento infantil, destacam-se os relatos de que as motivações para 

as mães amamentarem são por saberem que é mais saudável e natural para seus filhos, favorece 

o crescimento mais adequado da criança e desenvolvimento do seu sistema imunológico, do 

sistema ósseo e do cérebro, previne agravos à saúde, além da proporção de nutrientes mais 

equilibrada do leite materno quando comparado ao leite artificial. Elas reconhecem que o leite 

materno atua como um facilitador do funcionamento do sistema gastrointestinal, diminuindo as 

cólicas e alergias, e favorecendo a digestão (Hills-Bonczyk et a., 1994; Machado, Bosi, 2008; 

Cunha, Santos, Gonçalves, 2012; Carrascoza et al., 2011; Radwan, Sapsford, 2016). Essas 

publicações evidenciam que as mães conhecem sobre os benefícios da amamentação para o 

desenvolvimento físico das crianças. 

Outros benefícios do aleitamento materno foram apontados por 460 mães em estudo 

realizado em 2005, em Portugal, como estabelecimento da relação entre mãe e filho, menor 

custo e prevenção de câncer de mama (Coutinho, Leal, 2005). 

Mães espanholas disseram sentir-se orgulhosas em amamentar, pois sabiam que o 

processo de vinculação aproximaria muito mais elas de seus bebês e isso traria à ambos 

felicidade e prazer (Díaz Meneses, 2013). Na Dinamarca, evidenciou-se em estudo realizado 

com 108 mães, que elas se sentiam em uma trajetória de construção de vínculo por meio da 

amamentação, apesar de sentirem dor, receberem orientações profissionais confusas e terem 

preocupações sobre a produção de leite (Kronborg, Harder, Hal, 2015). 

No Brasil, mulheres gaúchas também enfatizaram que amamentar é “construir uma 

relação entre mãe e filho, pela troca de afeto, expressando-o através dos sentidos, por meio do 

toque, dos olhares, dos sons, com o que ambos vão se reconhecendo”, evidenciando que, para 

elas, a maior motivação para manter a amamentação é “o amor e a troca de carinho mútuo com 

o bebê” (Faustino-Silva et al., 2008). 

O único artigo que retrata a percepção das mães sobre a influência da amamentação 

no desenvolvimento emocional da criança foi desenvolvido nos Estados Unidos, com mães 

primíparas que amamentaram por mais de 12 meses. Quando perguntadas sobre o motivo de 

terem mantido o aleitamento materno, muitas disseram que permaneceram amamentando por 

ser essa uma maneira de nutrir e confortar seus bebês, além de auxiliá-las e também seus filhos 

a passarem por momentos estressantes. Outras disseram que tinham tido conhecimento de que 

a amamentação poderia vir a desenvolver uma criança segura, contente, tranquila e acolhedora, 

trazendo assim, benefícios emocionais (Hills-Bonczyk et al., 1994). 
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Verificar a percepção das mães a respeito da influência da amamentação no 

desenvolvimento emocional de seus filhos pode mostrar aos profissionais de saúde o quanto as 

mães estão sensibilizadas e disponíveis para reconhecer o desenvolvimento emocional infantil 

como mais um motivo para amamentar. Dessa forma os profissionais enfatizam o cuidado às 

crianças de maneira integral, e apoiam a família para atender suas necessidades essenciais. 
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2 OBJETIVO 

 

Compreender as percepções das mães a respeito da influência da amamentação no 

desenvolvimento emocional infantil. 
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3 MÉTODO 

3.1 TIPO DE ESTUDO  

Este é um estudo qualitativo de caráter exploratório. A pesquisa qualitativa permite 

descrever e compreender a realidade a partir das percepções e experiências do ponto de vista 

dos sujeitos (Polit, Hunger 1995), sem se preocupar com a quantificação, e sim com a expressão 

e os movimentos dos discursos (Minayo, 2014). É necessário que se entenda o contexto no qual 

ocorrem os significados e a importância a eles atribuídos pelos seus agentes (Iervolino, Pelicioni, 

2001). 

Assim, utilizou-se a estratégia de grupos focais para coleta de dados. O grupo focal é 

“um método de entrevista em um grupo que explicitamente inclui e usa a interação grupal para 

gerar dados” (Barbour, 2009). A escolha por este método deu-se por proporcionar um ambiente 

menos intimidador, mais acolhedor e atrativo, considerando as participantes da pesquisa. 

Os grupos focais constituem-se como discussões realizadas em grupo a respeito de um 

tema específico que será explorado e que fornecerá insights das experiências de determinadas 

pessoas (Barbour, 2009). Esse grupo de pessoas fica, então, com a liberdade de expressar suas 

ideias e experiências a respeito do assunto, “tornando o pesquisador mais próximo do 

pesquisado”. Essa técnica também pode ser útil para “aproximar os pouco acessíveis e os 

potencialmente relutantes em envolverem-se com entrevistas individuais” (Barbour, 2009).  

O grupo focal é definido como um “instrumento de coleta de dados onde é possível 

ouvir vários sujeitos em um mesmo espaço de tempo, observar interações, sentimentos, 

experiências que não seriam possíveis em entrevistas individuais” (Kind, 2004). 

 

3.2 CENÁRIO DO ESTUDO 

A pesquisa foi realizada no Centro Assistencial Cruz de Malta, que é uma entidade 

filantrópica, mantida pela Soberana Ordem dos Cavaleiros de Malta de São Paulo e Brasil 

Meridional. Está localizado na Zona Sul da cidade de São Paulo, no bairro Jabaquara, em área 

de alta vulnerabilidade social.  Conveniado à Prefeitura do Município de São Paulo, oferece 

gratuitamente serviços de creche, centro de juventude e ambulatório, cuja organização e 

funcionamento são equivalentes à de uma Unidade Básica de Saúde (Centro Assistencial Cruz 

de Malta, 2017). 

O serviço conta com enfermeiros, médicos, nutricionistas, dentistas, psicólogos, e 

assistentes sociais, muitos deles voluntários da Universidade Federal de São Paulo e 
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Universidade São Camilo. Há consultas e exames de pré-natal e de puericultura até os três anos 

de idade, além de grupos educativos e acompanhamento de famílias. 

 

3.3 POPULAÇÃO DO ESTUDO E COLETA DE DADOS 

Realizaram-se dois grupos focais, com duas reuniões consecutivas cada, para 

possibilitar maior vínculo com as participantes e a manifestação da “acomodação” dos temas, 

após um primeiro contato. Planejou-se cinco participantes para cada reunião. 

De acordo com Barbour (2009), não há uma quantidade específica de grupos focais a 

serem realizados. Entretanto: 

 

“fazer dois grupos focais com grupos com características similares pode colocar o 

pesquisador em solo mais firme em relação a fazer afirmações sobre os padrões dos 

dados, uma vez que isso sugeriria que as diferenças observadas não são apenas uma 

característica de um grupo em particular, mas são provavelmente relacionadas às 

diferentes características dos participantes refletidas na seleção” (Barbour, 2009). 

 

Também não há um número ideal de participantes em cada grupo, mas um mínimo de 

3 a 4 pessoas e máximo de 8 pessoas por grupo já é “possível” e “desafiador o suficiente” 

(Barbour, 2009). 

Os critérios de inclusão foram: mulheres maiores de 18 anos, mães, com interesse em 

amamentação e desenvolvimento infantil. Os critérios de exclusão foram: mulheres que tiveram 

alguma complicação ou patologia durante a gestação, mães de crianças com problemas de saúde 

que dificultaram ou impediram a amamentação.  

As mães foram convidadas de quatro formas:  

 Presencialmente pelas pesquisadoras, antes ou após consultas de enfermagem de 

puericultura no ambulatório, e nos horários de saída das crianças da creche, cerca de um mês 

antes das datas das reuniões; 

 Por meio de telefonemas e mensagens de texto enviadas pelas pesquisadoras a 

partir de uma lista fornecida pelo ambulatório, cerca de um mês antes das datas das reuniões; 

 Por meio de estímulo, imediatamente antes do início das reuniões, para as mães 

que se encontravam em um dos serviços do Centro Assistencial; 

 Por meio de divulgação das próprias mães participantes.  

O convite, entregue impresso e encaminhado por telefone, continha de forma atrativa e 

compreensível o tema, a data, local e horário dos grupos (Figura 1).  
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Figura 1: Convite para grupo focal sobre amamentação e desenvolvimento emocional infantil. São Paulo, 2018. 

 

 

Junto com o convite, as pesquisadoras entregavam doces para aproximar as mães de 

uma forma mais atrativa. 

A coleta de dados ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2017. Participaram da 

pesquisa 13 mulheres:  

 Três mães no primeiro grupo focal; 

 Dez mães no segundo grupo focal, sendo que somente uma participou das duas 

reuniões, sete participaram apenas da primeira reunião, e duas apenas da segunda reunião. 

 

Antes do início de cada uma das quatro reuniões, as pesquisadoras preenchiam uma lista 

de presença com dados das mães:  

 Nome e nome fictício escolhido 

 Idade 

 Escolaridade 

 Número de filhos 

 Tipo de parto do filho mais novo 
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As pesquisadoras dividiram-se previamente nos papéis de moderadora, relatoras e 

monitoras. As monitoras entretinham as crianças presentes, com brinquedos próprios para cada 

faixa etária.  

As cadeiras foram dispostas em círculo, com a moderadora e as relatoras mesclando-se 

entre as mães. As monitoras ficavam em outra sala preparada para as crianças.  

Para o início da primeira reunião, a intenção era de se apresentar um trecho do 

documentário “O começo da vida" (2017) a fim de introduzir o tema e deixar o ambiente mais 

confortável e agradável para as mães. A seguir, seria proposta a dinâmica “Escolha do nome”. 

Porém, na primeira reunião do primeiro grupo focal, optou-se por exibir o documentário 

somente no final da segunda reunião, pois se priorizou coletar os depoimentos. O segundo grupo 

focal foi iniciado com a dinâmica. 

A “Escolha do nome” consistiu em perguntar para as mães sobre como escolheram os 

nomes de seus filhos, o que as levou a contar um pouco sobre as características das crianças, da 

gestação e de suas respectivas dinâmicas familiares, alcançando o objetivo de proporcionar 

ambientação e descontração, bem como uma respeitosa comunicação entre as participantes.  

Em seguida, foi feita a primeira questão norteadora: “Como foi a experiência de 

amamentar?”. Para aquecer, completar ou esclarecer o grupo, as pesquisadoras lançavam 

perguntas equivalentes como:  

 “Por quanto tempo vocês amamentaram?”,  

 “O que foi bom?”,  

 “Quem te ajudou?”,  

 “Tiveram alguma dificuldade?”,  

 “Qual a importância de amamentar?”  

 “Como acham que influencia nos seus filhos?”  

 

Posteriormente, foram feitas a segunda e a terceira questões norteadoras: “O que vocês 

entendem por desenvolvimento da criança?”, “E desenvolvimento emocional da criança?”.  

Em seguida, foi apresentado às participantes o álbum seriado (Apêndice C) com imagens 

e marcos do desenvolvimento emocional infantil descritos por Greenspan (1991). As 

participantes eram encorajadas a conversarem sobre cada marco, na medida em que eram 

apresentados. 

Após a exposição dialogada do álbum seriado, a pesquisadora fez a quarta questão 

norteadora: “Vocês veem alguma relação desses marcos com o fato da criança ter sido 
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amamentada?”. A pesquisadora instigava ainda com outras perguntas como: “A amamentação 

pode influenciar no desenvolvimento das crianças?”, “A amamentação no início da vida pode 

influenciar o comportamento da criança maior?”. 

As primeiras reuniões dos dois grupos focais foram encerradas numa confraternização 

informal, com agradecimento e o convite para a próxima reunião, e também com o 

esclarecimento de dúvidas individualmente. 

As segundas reuniões dos dois grupos iniciavam já com as perguntas norteadoras:  

 “O que vocês acharam da reunião passada?” 

 “Depois da reunião, até hoje, notaram alguns marcos nos seus filhos?” 

 “E na forma como amamentam? Notaram alguma diferença?” 

 

Após o término das discussões, as pesquisadoras apresentaram brevemente a teoria 

sobre a importância da amamentação no desenvolvimento emocional e entregaram um folheto 

explicativo (Anexo 1). O encerramento dos grupos foi realizado com a distribuição de brindes 

para todas as mães e sorteio de um prêmio especial. 

As reuniões dos grupos focais foram gravadas em áudio, utilizando-se três gravadores 

localizados em pontos diversos da sala, para captação ideal das falas das mães. 

  
3.4 ANÁLISE DOS DADOS- Referencial Metodológico  

 As falas das reuniões gravadas foram transcritas na íntegra, com atenção para os nomes 

fictícios.  

 Utilizou-se o referencial metodológico de Análise de Conteúdo definida por Bardin 

(2009) como: 

 

“um conjunto de técnicas de análise das comunicações. A análise de conteúdo 

apresenta um rigor metodológico como forma de não perder a essência do objeto do 

estudo e visa proporcionar maior compreensão sobre os conhecimentos e práticas dos 

participantes, por procedimentos sistemáticos e claros de análise, organização e 

descrição dos conteúdos manifestados verbalmente”  

 

A Análise de Conteúdo divide-se em três etapas: 

1. Pré-análise: fase da organização, para sistematizar as ideias iniciais. 

2. Exploração do material: fase em que ocorre a codificação, a classificação e a 

categorização. As unidades de registro com características comuns (semântica) são 
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agrupadas por temas, que por sua vez, constituem as CATEGORIAS. As inferências e 

interpretações posteriores dos dados são feitas baseadas nesses temas e categorias. 

3. Tratamento de dados obtidos e Interpretação: fase em que são estabelecidas relações 

entre os dados.  

 

3.5 AS NECESSIDADES ESSENCIAIS DAS CRIANÇAS: O QUE TODA 

CRIANÇA PRECISA PARA CRESCER, APRENDER E SE 

DESENVOLVER – Referencial Teórico 

Com o intuito de esclarecer o que toda criança precisa para crescer, aprender e se 

desenvolver, Brazelton e Greenspan (2002) elencaram as “Necessidades Essenciais das 

Crianças”, que constitui o referencial teórico deste estudo: 

● Necessidade de relacionamentos sustentadores contínuos: a presença 

constante de uma pessoa principal no cuidado da criança, assim como as interações constantes, 

como conversas e toques entre a pessoa principal e a criança, são fundamentais para o 

estabelecimento de relacionamentos sustentadores contínuos. Essa interação permeada de amor 

e atenção proporciona o desenvolvimento adequado do sistema nervoso central e, a partir disso, 

ocorre o desenvolvimento emocional da criança. O sistema de afetos é a base segura para que 

as outras esferas de desenvolvimento infantil (física e cognitiva) aconteçam.  

 

● Necessidade de proteção física, segurança e regulamentação: garantia de 

condições favoráveis à manutenção da integridade física e fisiológica, a fim de proporcionar 

sobrevivência e desenvolvimento pleno. Para isso a promoção e a manutenção da integridade 

corporal, bem como a prevenção e tratamento de agravos são essenciais para a proteção física. 

A regulamentação refere-se à legislação e a outras medidas que protejam a criança contra a 

exposição a qualquer agente potencialmente danoso, como álcool e alimentos contaminados. 

 

● Necessidade de experiências que respeitem as diferenças individuais: 

cuidados padronizados não são recomendados, uma vez que cada criança apresenta 

características físicas e emocionais únicas. Com o objetivo de alcançar o desenvolvimento 

integral e saudável, é importante que o cuidador respeite as singularidades de cada criança, 

como o temperamento e as habilidades físicas e sensoriais. Ainda que a criança nasça com 

personalidades e temperamento, uma relação contínua e afetuosa pode auxiliar a educá-los. 
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● Necessidade de experiências adequadas ao desenvolvimento: para que a 

criança tenha êxito na obtenção das competências de cada etapa, é necessário agregar novas 

interações às anteriores, em um processo contínuo e evolutivo que acompanha as demandas 

particulares de cada criança.  

 

● Necessidade de estabelecimento de limites, organização e expectativas: a 

implementação de limites adequados, incentivo e reconhecimento de suas realizações auxiliam 

a criança a desenvolver a capacidade de empatia, ou seja, de considerar o outro com suas 

particularidades. Assim, por meio de cuidados afetuosos, desenvolvem-se na criança, 

confiança, intimidade e vínculo. 

 

● Necessidade de comunidades estáveis, amparadoras e de continuidade 

cultural: a cultura e a comunidade estruturam o contexto para o atendimento das necessidades 

e oferecem apoio para as famílias. Comunidades estáveis e amparadoras levam a criança a 

adquirir o sentimento de pertencimento a um grupo familiar e comunitário. 

 

Assim, pretendeu-se responder à pergunta de pesquisa: “Quais as percepções das mães 

a respeito da influência da amamentação no desenvolvimento emocional infantil?” e analisar 

os dados à luz do referencial teórico selecionado.  

 

3.6 ASPECTOS ÉTICOS 

O projeto foi autorizado pela Diretoria do Centro Assistencial Cruz de Malta (Apêndice 

A) e pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem da USP, sob Parecer Número 

2.157.169 e CAEE Número 68971717.2.0000.5392 (Anexo 2). 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B) foi elaborado 

com base na Resolução no 466/2012 do Conselho Nacional da Saúde sobre as diretrizes e 

normas regulamentadoras de pesquisa envolvendo seres humanos.   

Todas as participantes concordaram em participar da pesquisa e assinaram o TCLE. No 

momento que antecedeu a reunião de cada grupo, também foram esclarecidos os objetivos da 

pesquisa, bem como a garantia do sigilo e do bem-estar das participantes, ou seja, se em algum 

momento elas não se sentissem bem em compartilhar suas vivências poderiam se retirar, e as 

pesquisadoras poderiam inclusive solicitar atendimento médico, de enfermagem ou de 

psicologia.  
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4 RESULTADOS  

 

Participaram das reuniões dos grupos focais 13 mães, uma delas era gestante do primeiro 

filho. A média de idade foi de 29,4 anos, variando de 18 a 43 anos. Apenas duas mães tinham 

escolaridade menor que Ensino Médio, seis tinham apenas um filho e a idade dos filhos mais 

novos variou de 26 dias a seis anos (Quadro 2). 

 

Quadro 2: Caracterização das participantes segundo dados coletados em lista de presença. São Paulo, 2017. 

Nome 

fictício 
Idade Escolaridade 

Número  

de filhos 

Idade do filho  

mais novo 

Katia 24 Ensino Médio Incompleto 3 7 meses 

Camila 23 Ensino Superior Incompleto 1 5 meses 

Leticia 43 Ensino Superior Incompleto 3 2 meses 

Rosa 34 Ensino Superior Incompleto 1 9 meses 

Lila* 34 Ensino Médio Incompleto 2 6 anos 

Valentina 20 Ensino Médio Completo 1 9 meses 

Cecília 29 Ensino Superior Completo 1 2 anos e 9 meses 

Maria** 34 Ensino Superior Completo 0 - 

Tata 39 Ensino Fundamental Completo 2 1 ano e 8 meses 

Rita 18 Ensino Médio Incompleto 1 26 dias 

Amanda 34 Ensino Superior Incompleto 1 2 anos e 8 meses 

Luana 26 Ensino Médio Completo  3 2 meses  

Eloá 24 Ensino Fundamental Completo 4 6 meses 

*Mãe gestante do terceiro filho 

**Mãe gestante do primeiro filho 

 

Após a análise de conteúdo dos discursos dos grupos, foi possível apresentar a 

percepção das mães a respeito da influência da amamentação no desenvolvimento emocional 

infantil. Emergiram onze temas, compreendidos dentro de quatro CATEGORIAS, conforme 

apresentado no Quadro 3: 
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Quadro 3: Categorias e Temas resultantes de Análise de Conteúdo de Grupos Focais sobre percepção das mães 

a respeito da influência da amamentação no desenvolvimento emocional infantil. São Paulo, 2018. 

Categoria Tema 

CONHECIMENTOS E PERCEPÇÕES 

MATERNAS 

Influência da amamentação no Desenvolvimento 

Físico Infantil 

Influência da amamentação no Desenvolvimento 

Emocional Infantil 

ELEMENTOS GERAIS DO PROCESSO DE 

AMAMENTAR 

Favoráveis: Apoio e Estímulo 

Desfavoráveis: Censura à Amamentação em 

Público 

Desfavoráveis: Angústia no Retorno ao Trabalho 

EXPERIÊNCIAS MATERNAS Dificuldades do processo de amamentar 

Capacidade de Resiliência 

IMPACTO DAS ORIENTAÇÕES Orientações que incentivam e apoiam a 

amamentação 

Orientações que prejudicam a amamentação 

Falta de orientações e consequências 

Relevância do compartilhamento 

 

A categoria CONHECIMENTOS E PERCEPÇÕES MATERNAS englobou os 

seguintes temas “Influência da amamentação no Desenvolvimento Físico Infantil” e 

“Influência da amamentação no Desenvolvimento Emocional Infantil”. Esses temas referem-

se ao conhecimento que as mães tinham a respeito da influência da amamentação no 

desenvolvimento infantil, bem como as suas percepções após a apresentação das figuras.  

O tema “Influência da amamentação no Desenvolvimento Físico Infantil” reuniu as 

falas das mães que conseguiram perceber que a amamentação tem um papel significativo na 

imunidade dos filhos contra doenças e na prevenção de agravos e internações, pois entendem 

que os nutrientes presentes no leite materno podem combater os microrganismos responsáveis 

por afecções importantes na infância:  

 

Katia: (...)Minhas filhas, nossa, raramente ficaram doentes! (...) Porque o leite, né? 

Ajuda bastante na saúde… 

 

Tata: Ele sempre foi saudável, nunca ficou internado, nunca teve um problema de 

saúde! 

 

Luana: A imunidade da criança é maior quando a criança amamenta (...) 
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Eloá: Ah, eu acho muito importante, porque uma mamou até quase 2 anos, só a 

segunda que mamou até 1 ano e 4 meses porque ela não quis mais, mas os outros 

mamaram até 2 anos. (...) com o peito também a criança não fica doente quase. 

 

Valentina: (...) minha prima tem gêmeos, né? E ela não deu peito, nunca deu peito, 

ela tem três filhos e nunca deu peito. E os filhinhos vivem doentes, chiando, sabe? 

Vivem doentes, sempre doentes, e… Já a outra minha prima que deu peito até um ano 

é difícil a criança ficar doente. É que nem ela, é difícil ficar doente, nunca ficou, 

doente assim de ter que ir pro hospital, nunca aconteceu isso. 

 

Muitas mães também expuseram seus conhecimentos sobre a influência da 

amamentação no ganho de peso e estatura, e a satisfação com esse resultado:  

 

Leticia: - (...) depois tudo compensa, né? Ver a criança ganhando peso, ver a criança 

satisfeita, tudo é muito bom. A minha filha mais velha mamou até três anos e meio…  

 

Rosa: (...)minha tia sempre falou para mim que o leite materno é o melhor alimento 

pra criança. E eu via o meu filho engordar (risos), feliz da vida. Então eu 

continuei.(...) Porque meu filho dobrou de tamanho. Tanto de crescimento quanto 

assim, de saúde, gordinho (risos). Então, assim, ajudou muito ele! Ele nunca tomou 

outro tipo de leite. E ele é assim, muito sadio! Ele ta com 12kg, 9 meses, apesar que 

ele nasceu grande,e ele está hoje com 12kg, tem mantido o crescimento do peso, da 

altura… tem mantido o crescimento certinho naquela linha da caderneta, pulando às 

vezes duas faixas etárias. Então, o leite materno nesse ponto ajudou muito. (...)Bom 

para o desenvolvimento da criança e bom pra gente também. Na hora que você está 

amamentando você pensa um monte de coisa…às vezes, de madrugada pensando, 

como a criança ta gordinha, ta risonha… tudo a gente se realiza na amamentação! 

 

Luana: Acho que a criança que mama ela é bem mais saudável, e o crescimento dela 

é bem mais rápido do que uma criança que não mama. (...) ganhar peso, altura, tudo. 

 

Algumas mães também citaram a importância do aleitamento materno para o 

crescimento e desenvolvimento ósseo adequado, como também para a formação dentária 

adequada:  

 

Maria: (...)eu também não fui amamentada e eu acho que, eu venho pensando muito 

nessa questão da saúde da importância da saúde! E tem essa questão de você ouvir 

muito das pessoas “Ah meu filho amamentou e olha, não teve!” E eu também tenho 



64 
 

problema nos ossos(...) a gente pensa que aquilo que não influenciou nessa época, 

não vai influenciar nessa idade, e acaba influenciando sim! 

 

Lila: Porque faz bem pros ossos né!  

 

Com relação aos CONHECIMENTOS E PERCEPÇÕES MATERNAS sobre a 

“Influência da amamentação no Desenvolvimento Emocional Infantil”, as mães desconheciam 

o termo “desenvolvimento emocional infantil”. No decorrer dos Grupos, inicialmente, 

relacionaram a amamentação somente ao vínculo afetivo entre mãe e filho. Também 

demonstraram confusão e incerteza sobre uma possível influência da amamentação nos marcos 

desenvolvimento emocional das crianças apresentados.  

Todas as mães concordaram que a amamentação promove maior vínculo afetivo entre 

mãe e filho e consideraram que os momentos da mamada são oportunidades para suprir o 

cuidado, a atenção e as necessidades de sua criança. Algumas mães associaram a amamentação 

com características emocionais da criança e outras demonstraram preocupação com a relação 

entre a interrupção da amamentação e a interrupção no processo de desenvolvimento infantil. 

 

Rosa: A criança fica mais afetiva, né? (...)Eu achava que não, mas…primeiro porque 

eu acho que é o alimento mais importante para a criança, o leite passa tudo para a 

criança (...). E a mãe vai passar amor para o filho dela, ela vai passar muito amor e 

carinho. Então acho que deve influenciar sim, tem que amamentar.  

 

Letícia: É importante passar esse afeto, carinho. E da parte da amamentação a gente 

tem muito mais, né? Não que as outras não tenham, mas a gente completa mais, 

né?(...) é a melhor coisa que tem, depois de você ver o filho crescendo na barriga. É 

um complemento desse contato que a gente tem! 

 

Cecília: A gente se basta né, aí o vínculo vai continuando, foi muito prazeroso a 

amamentação pra mim!  

 

Amanda: Nessa parte do afeto né! (...) Essa proximidade, ajuda no desenvolvimento 

de cada fase, é bem legal! Acho que assim uma coisa interligando a outra, a 

proximidade da amamentação ta, o afeto, isso dai vai, vai influenciando no 

desenvolvimento deles! Vai equilibrando cada fase, eles vão passando fase por fase, 

vai depender também do acompanhamento, né?! No tempo que que a gente se doa 

pra eles também, vai cada fase se desenvolvendo de forma natural!  
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Rita: Eu consigo pensar que se você interrompe a amamentação vai atrapalhar essa 

fase do desenvolvimento dele, então de certa forma vai acabar ficando prejudicada, 

não sei como, mas se existe uma ligação eu acho que é essa! Se você corta você 

atrapalha! 

 

Camila: - Ela não tá com fome. Mas, às vezes ela tá fazendo, sei lá, tá fazendo manha 

e eu coloco ela no peito, só pra ter aquele negócio assim… Antes mesmo de vim pra 

cá, eu falei “Vou dar um pouco de mamar pra ela, se for o caso depois minha tia dá 

mamadeira, né?”. Aí eu senti que ela não queria mamar, mas ela ficava fazendo assim 

em mim, me olhando, um olhar fixo assim, sabe? Mas, só pra poder estar ali. Risos. 

(...) Parece que assim “Ah, você vai sair, vou ficar aqui um pouquinho com você pra 

matar a vontade” - risos. Parece que ela sabe, assim, entendeu? 

 

Luana: Eu acho que...que...esse... vai... o desenvolvimento emocional da criança eu 

acho que já começa da parte mais próxima que ela sente da mãe é quando tá 

amamentando. Eu acho que é o mais próximo, então eu acho que é por causa disso 

que toda vez quando, quando ela quer atenção a primeira coisa ela faz é chorar, 

porque sabe que a mãe  vai colocar no peito. 

 

Valentina: É… Eu acho que assim você colocando seu filho no peito, olhando ele ali, 

tipo do seu lado (...)?  

 

Maria: Eu acho que tudo tem um tempo né? O desenvolvimento ele tá relacionado a 

cada fase, então, deixa eu pensar, dentro da questão da amamentação acho que você 

acaba interrompendo algo que vai afetar né! A gente tinha falado da questão da saúde 

tá! ótimo pra saúde, mas e pra questão do emocional , não é?! (...)você pega e já põe 

logo na creche e mesmo assim não faz aquele acompanhamento de tá ali, né, 

amamentando! Você quebra aquilo né, que é necessário! 

 

Quando questionadas se crianças amamentadas eram mais desenvolvidas 

emocionalmente no quesito segurança emocional, embora algumas declararam acreditar em 

uma certa influência, outras demonstraram incertezas: 

 

Lila: (...)Porque talvez eles sintam mais o afeto né, eles se sentem mais aconchegados! 

Talvez seja isso! Mais seguros! 

Cecília: Eu acho que é muito isso mesmo! Eles se sentem mais pertencentes, se sentem 

mais… É de poder criar suas coisas né, de ficar mais seguro! Nessa fase da 

brincadeira dos cuidados né, é muito isso, que vem dessa imitação primeiro, e chega 

até esse desenvolvimento né! Vem muito disse, das coisas positivas, dentre todas, da 

amamentação! Do vínculo, do momento! 
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Luana: A minha mais velha eu acho que, que, que a segurança que ela achava sempre 

foi o peito, sempre… tudo o que ela passava, ou sentia falta de alguma coisa ela 

corria pro peito. 

 

Eloá: A Cléo mesmo, dela não ter mamado e também eu acho que ela já é mais 

apegada ao pai dela, o Nathaniel não, o Nathaniel tudo é eu, mãe isso, mãe aquilo, 

tudo ele me pede, tudo que ele quer ele me pede, ele não chega no pai dele pra falar, 

tudo pra mim, a Cléo não, a Cléo é tudo se eu vou falar, tipo um exemplo, se ela quer 

uma bala, se for uma bala e eu falar não ela vai falar, eu vou pedir pro meu pai, eu 

já acho que é mais apego assim… Por causa do peito.(…) Tem a ver com o peito 

também.  

 

Rosa: É que assim, ele se sente seguro tanto comigo, quanto com meu marido, 

entendeu? Eu acho que quando a criança tem o afeto dos dois lados, o carinho dos 

dois lados. E ele sabe que se ele correr tanto para mim quanto para o meu marido ele 

vai ter igual, então acho que é assim, entendeu? A ligação é maior com a mãe no seio 

sim! Mas assim, se o pai está presente, está ali todos os dias, fazendo as mesmas 

coisas, tipo… às vezes, eu não tô, mas meu marido está fazendo com ele, ele vai. 

Então, tanto faz ir para mim quanto ir para o meu marido. Se tiver nós dois e mais 

alguém e ele chamar, muitas vezes ele vai com meu marido. Ele vem comigo se estiver 

com fome (risos).  

 

Comparando as crianças que eram amamentadas com aquelas alimentadas por 

mamadeira, notou-se que algumas mães relatam que as primeiras podem apresentar 

características emocionais durante o processo devido ao vínculo: 

 

Camila: - (...)que um leite é feito pra ter o leite de caixinha, o leite que vem de um pó 

pra poder você preparar, tem os nutrientes pra poder, como nos casos, tem mãe que 

não tem leite, porque secou, porque sei lá, porque voltou a trabalhar… tem os 

nutrientes pra poder suprir as necessidades da criança quando tem que estar longe 

da mãe, ou porque não pode ser amamentado… Mas, que não é igual o leite materno, 

o leite materno é totalmente diferente, é essencial mesmo pro desenvolvimento da 

criança. E dessa semana eu percebi sim mudanças… minha filha já quer conversar 

de todo jeito, ela fala o tempo inteiro, falante! Aí você  

brinca e ela responde, começou a dar a mãozinha pra procurar assim, sabe? Eu 

brinco de  dar umas mordidinhas na mãozinha dela e ela responde. E ela dá um jeito 

de conversar emitindo sons… E sempre eu ouço a voz dela querendo responder 

(risos). Mas é isso… em momentos assim, no dia a dia, a gente vai percebendo sim a 

diferença da criança, e eu continuo achando que, com certeza, a amamentação tem a 
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ver sim com o desenvolvimento da criança. Mas eu acredito que o leite materno 

influencia muito, mais do que uma criança que é alimentada com leite artificial. 

 

Lila: Eu acho que influencia sim, porque mesmo novinhos eles seguram com as duas 

mãozinhas, eles ajudam parece que tão apertando, eles olham no fundo dos seus 

olhos, eles ficam mamando olhando pra você o tempo tudo. É totalmente diferente se 

você tá dando na mamadeira, né! Eles tão na mamadeira, então na mamadeira eles 

estão ali normal, não faz os movimentos! Agora no peito não, eles mexem o pé, mexe 

a mão, eles aperta, eles olham pra você, eles pisca, eles riem, né?! 

Letícia: Acaba ficando algo muito prático, né? O máximo que faz é assim (movimento 

de entrega da mamadeira para a criança) para oferecer, e às vezes, colocar no colo, 

dependendo da idade já põe no bebê conforto. E aí já não tem muito contato né? E 

muda bastante.  

 

Valentina: O leite materno, acho que tudo é influencia, ela falou também de crianças 

que, tem umas mamou no peito e outras que não, eu acho que é totalmente diferente, 

é tipo de, é… na hora de brincar, de cantar, desenvolver, entendeu? (...) Elas são tão 

ativas, que nem ela, ela é muito ativa, até a médica fala que ela é muito ativa (...) Pra 

mim influencia muito. 

 

Houve uma mãe, entretanto, que demonstrou descrença nessa relação e justificou sua 

opinião dizendo que as crianças passam por fases e vão se desenvolver de acordo com as faixas 

etárias, num ritmo próprio, independente se foram amamentadas ou não. Mesmo assim, 

demonstrou compreender a importância da amamentação para a formação e fortalecimento do 

vínculo entre a mãe e a criança: 

 

Rosa: Eu acho que não influencia. Eu acho que assim… a amamentação é uma 

ligação forte entre mãe e filho. Se fosse para uma ligação, aí eu diria que sim. De 

proximidade, de atenção, né? Aí sim, mas eu acho que da criança desenvolver, não. 

Eu acho que toda criança desenvolve no tempo dela, no período dela, entendeu?  

 

Algumas mães, quando questionadas, argumentaram que o vínculo pode promover uma 

segurança emocional. Porém, outra mãe relacionou a amamentação com “birras” ou “manhas”, 

uma possível artimanha da criança para conseguir o que quer:  

Cecília: Eu acho que pra mim vai, eu sempre volto no momento, porque tem essa 

questão de ah tá maiorzinho aí caiu, o que você faz?! Dá o peito, porque aí fica uma 

questão também de a mais que o alimento né, de um aconchego, porto seguro, um 

“Olha eu to aqui!”. E aí você tá com a criança no braço, você já tá é desenvolvendo 

com ela outro tipo de relação, você vai, você vai parar tudo que você tá fazendo, você 
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vai ficar ali, é eu acho que a criança fica mais.. Se sente mais.. Reconhecida, mais 

importante! É me diziam que a Camila ia ficar, é como é que é? Dependente!! 

Mas pelo contrário, né! Ela é super segura né! A gente tem um vinculo muito forte 

ainda, depois da amamentação, é tudo isso, essa amamentação contribuiu muito pra 

esse vínculo! É um vínculo muito forte, mas eu percebo uma independência muito 

grande né! Ela é super independente..(...)ela sabe pra onde volta né! Percebe que fica 

muito constituido, tudo muito certinho assim.. 

 

Camila: Eu também acho que é isso aí! Que elas falaram. Que esse negocio da 

amamentação faz, influencia muito no futuro da criança, no futuro, em tudo! Desde a 

saúde, desde tudo! Entendeu, influencia nos marcos das fotos, é como eles brincam, 

como eles demonstram, entendeu, a emoção! Tudo isso, acho que faz parte. (...) No 

futuro assim, entendeu, vamos dizer quando eles crescerem, quando tiver aí com dois, 

três anos, entendeu? A forma que eles.. a atitude deles, que tem criança que é muito 

esperta! 

 

Luana: Eu acho que é bastante birra sabe? Quando fica emburrado, é por causa, é 

que nem eu falei pra você, a mais novinha ela sabe que a gente vai dar o peito, e 

quando tá tão grande assim, conforme vai crescendo, ela vai querer chamar a atenção 

de outra forma, e você não vai, ainda mais se tiver saído do peito, você, você não vai 

dar o peito pra criança, se você estiver ocupada você não vai brincar, se você tiver 

fazendo alguma coisa não vai dar atenção, que aí a criança vai fazer birra, vai 

começar chorar, vai começar, entendeu? Assim não tem como fazer birra, assim sabe 

que se chora vai pro peito. 

 

Na categoria ELEMENTOS GERAIS DO PROCESSO DE AMAMENTAR 

destacaram-se os temas “Favoráveis: apoio e estímulo” e “Desfavoráveis: Censura à 

amamentação em Público” e “Desfavoráveis: Angústia no Retorno ao Trabalho”.  

Com relação aos elementos favoráveis do processo de amamentar, uma mãe relatou a 

importância do apoio e incentivo do seu companheiro no decorrer da prática para superar as 

dores e sentimentos negativos inerentes ao processo:  

 

Rosa: (...)meu marido super ajudou. Ele entendeu, né, a minha dor, que as vezes as 

pessoas chegava lá para e você tava amamentando, sentindo dor e não tava nem 

ouvindo o que a pessoa estava falando, mas ele foi super.. né, foi bem companheiro 

nessa parte, entendeu? De respeitar, de entender de eu ficar nervosa. Olha ajudou 

bastante. 
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Entretanto, prevalecem depoimentos de elementos desfavoráveis e de falta de apoio da 

sociedade ao aleitamento materno. Por meio do tema “Desfavoráveis: Censura à amamentação 

em público”, incorporado à categoria ELEMENTOS GERAIS DO PROCESSO DE 

AMAMENTAR as mães demonstraram inquietações quando são julgadas e incompreendidas 

e, algumas vezes, proibidas de alimentarem seus filhos em ambientes públicos:  

 

(...)Rosa: É que uma vez eu fui num restaurante e o garçom veio falar comigo, porque 

eu estava amamentando… eu lembro direitinho, o Gabriel tinha 4 meses, e eu não 

cobri meu seio e tinha uma moça que estava incomodada! Eu fui até ela e falei ‘’a 

senhora está incomodada?’’, porque ele falou que tinha uma moça que tava atrás de 

nós e estava incomodada. E o restaurante não era tão assim, né? Eu fui até ela e falei 

‘’você está incomodada, porque eu estou amamentando o meu filho? Que pena, 

porque eu vou continuar.’’ (risos). E eu falei pra ela ‘’se você quiser alguma dica eu 

te dou, pra você amamentar o seu filho se você tiver, se não tiver ou se vai ter. Porque 

eu vou continuar amamentando o meu filho, pois esse é o alimento que ele recebe 

hoje. Ele não come as comidas que vocês comem . Não tô fazendo nada demais! Mas 

aí problema é seu!’’ (risos), sentei lá e continuei. 

 

Amanda (...)Outro dia eu fui na UBS aqui em cima, ela vindo e com a minha amiga, 

ai a gente parava no lugar sentava, e dava de mamar, e os outros olhando e passando 

e eu nem..  

Cecília: Tá certo.. 

Amanda: Eu vou parar de dar de mamar pelo o que os outros vai falar?!  

Lila: É uma coisa tão natural e tantas pessoas ficam assim.. 

 

Cecília: (...) culturalmente as pessoas também não respeitam né! E a gente 

amamentar em qualquer lugar, porque você sai com seu filho, aí você vai no 

shopping, você vai amamentar a criança no banheiro? Não! 

Você vai amamentar em qualquer lugar.. 

 

Algumas até concordaram com a censura, ou ficaram em dúvida, no caso de crianças 

maiores, em amamentação prolongada. Outras declararam sentirem-se constrangidas pelo que 

os companheiros e também outras pessoas poderiam dizer em relação a despirem-se para 

amamentar. Contudo, demonstraram persistência na prática por terem conhecimento de que 

alimentar seus filhos era uma necessidade essencial e inevitável: 

 

Katia: - Enquanto ele estiver querendo, eu estou dando. Porque às vezes você vai num 

lugar, a criança é grande, quer ficar no peito, né? 
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Leticia: - É… 

Katia: - E não é legal, né? Quando é um bebezinho, ainda vai… mas, agora, dois 

anos, já tá andando, vem, gruda no peito da mãe… meio inconveniente, né? 

 

(...)Cecília: Ai você sente o olhar do lado da pessoas, eu já sentei pra conversar com 

umas tres pessoas e, inclusive uma vez na praia né, e a gente tava na praia, meu 

marido toca, e a gente tava fazendo um samba, e a Camila tava com dois anos e meio! 

E ela queria mamar, e ela mamava pra dormir, era o horário dela dela dormir, eu 

estava de bikini! Eu dei o peito pra ela, e aí chegou um cara e veio perguntar pra mim 

“ Ah você não acha que ela ta muito grande pra mamar? (...)Porque por vezes, você 

tá com um bebê..(...) Aí você fica mais ok, mas se você tá com uma criança de dois 

que você ainda tá nesse momento que é muito complicado, né?! Aí você começa a se 

envergonhar, aí você começa.. “Nossa, será que ele ta certo?! Será que eu deveria ta 

amamentando aqui?” Aí você começa com mil coisas na cabeça! 

 

Camila: (...)às vezes eu nem ligo, às vezes eu coloco a fralda, depende. Às vezes tem 

muito homem, assim, perto dos amigos do meu namorado, eu fico meio constrangida, 

às vezes, tal… depende da situação. Mas, não deixo de dar, não vou deixar ela com 

fome só por causa disso, né?(...) 

 

Rosa (...)Eu só não posto foto assim, porque meu marido é meio ciumento. Ele fala 

‘’Vai ficar mostrando o seu peito’’. Eu não tenho vergonha de amamentar não, em 

lugar nenhum… Onde eu estiver eu amamento. Quem não gostar, que se levante e se 

retire. Pra mim é o alimento do meu filho e eu não estou fazendo nenhum ato obsceno, 

sempre falei… 

 

Tata: Eu sempre amamentei meus filhos em qualquer lugar! O Eduardo ia muito pra 

escolas de sambas né e eu tava no meio do sambão lá! E eu parava e dava pra ele, 

ele já grandão já! Todo mundo acha um absurdo pelo tamanho né, ele tinha dois 

anos! Mas eu amamentava mesmo. (...) Deviam divulgar essa outra parte, entendeu? 

Que você pode amamentar em público, que você pode amamentar em parque, no 

ônibus, no metrô. Para essas mães novas, eu digo assim, meninas que estão tendo 

filhos não se sintam com vergonha de amamentar e parem de amamentar porque 

estão com vergonha, entendeu? Eu acho que devia ser divulgado. E assim, eu recebo 

essa divulgação na minha família, dos meus parentes, então eu acho que também essa 

orientação pode vir de casa. 

 

Ainda na categoria ELEMENTOS GERAIS DO PROCESSO DE AMAMENTAR, 

o tema “Desfavoráveis: Angústia no Retorno ao Trabalho” traz os sentimentos das mães 

quando têm que retornar às suas atividades de trabalho externo. A maioria das mães relatou que 
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quando retornaram ao trabalho pararam de amamentar, por não terem conhecimento sobre a 

possibilidade de manter a lactação mesmo longe da criança e por falta de estímulo e 

compreensão da própria família: 

 

Leticia: - A Joana não quis mamar muito, eu voltei a trabalhar, e ela logo largou. 

 

Rosa: Tristeza!! Eu chorei uma semana e meia… Meu chefe entendeu, porque a 

mulher dele também estava na mesma fase que eu, entendeu? Para mim foi muito 

difícil, principalmente pelo fato dele não ter pego a mamadeira e eu ficava com aquele 

sentimento que ía deixar meu filho com fome, mesmo já tendo assim introduzido a 

alimentação complementar, as pediatras sempre me ajudaram bastante nessa parte. 

Então, assim, uma frutinha ele já comia, a papinha salgada de 2 a 3 verdurinhas ele 

já comia, quando eu voltei a trabalhar. E mesmo assim eu sentia que ele ainda estava 

com fome. E aí eu virava para minha mãe ‘’Mãe, ele ta com fome? Acho que sim. Meu 

peito está doendo, mãe meu peito ta doendo…’’ e minha mãe falava ‘’para de ser 

chata’’.  

 

A categoria EXPERIÊNCIAS MATERNAS contempla os temas “Dificuldades do 

processo de amamentar” e “Capacidade de resiliência”, com relatos de dificuldades que são 

próprias do processo e depoimentos de superações dessas dificuldades. 

A maior parte das dificuldades para amamentar foram afecções físicas como mamas 

ingurgitadas, fissuras mamilares e dificuldade com a pega. Outras demonstraram também 

sentimentos de incapacidade materna para suprir as necessidades dos filhos e um misto de 

ansiedade e tristeza frente a novas habilidades emocionais que lhes foram exigidas 

repentinamente:  

 

Camila: - Sempre foi aquela história de “ai, amamentar é lindo, é um momento 

maravilhoso, não sei o que”, aí todo mundo, ah, que legal, né? Deve ser isso mesmo. 

Não, não foi assim. Pra mim, foi bastante difícil. Eu não tinha muito peito, né, 

formado… então, foi mais difícil a pega.  … no começo não tava machucando, minha 

mãe me auxiliou a usar o bico de silicone, mas, não tinha nada de bico, então, 

escorregava, a neném chorava, ficava impaciente, eu também ficava impaciente, e aí 

machucou bastante, feriu bastante, saiu sangue, saiu pedacinho do peito, foi difícil, 

eu quis desistir assim, né?(...), ... como eu tive depressão pós-parto, como eu falei, eu 

não tinha vontade de comer, nada! Eu só bebia muita água, que dá muita sede, né? 

Mas, eu não tinha fome alguma, nenhuma, nada, nada, nada(...). 
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Cecília: Você fica ansioso… Exatamente! Aí você fica com a mamadeira, por que 

também você fica vendo lá, às vezes a gente tem dificuldade no começo, machuca, o 

peito dói, e aí você fala “ Meu, o que eu vou fazer? Minha filha tá com fome! Eu vou 

deixar com fome?” Aí a gente vai ficando ansioso. Ai acaba tudo virando um círculo 

né? 

 

Tata: (...) aí quando eu tirava ele do peito ele começava a chorar de novo, então eu 

tava meio que sentindo que ele já tava fazendo de chupeta! Mas as vezes não era 

chupeta, porque no começo não sai aquele leite, aquele leite mesmo, que satisfaz a 

criança! Aí depois que saiu também, minha amiga, já mamava enchia a barriguinha 

dele e ia dormir né! 

 

Mesmo com todas essas dificuldades, as mães demonstraram motivação e persistência 

para manter a amamentação, pois acreditavam que os benefícios compensariam os seus 

impasses. No tema “Capacidade de resiliência”, da Categoria EXPERIÊNCIAS 

MATERNAS, as falas são de significativas superações de obstáculos e também de prazer e 

felicidade por terem feito o que julgavam certo para seus filhos: 

 

Rosa: É, na realidade na primeira semana eu achei que eu não ia conseguir, mas 

depois não, depois gostei, eu gosto... eu gosto da carinha que ele faz, entendeu? Tipo 

você amamentando e vendo a carinha, as reações do bebê, né?. Pra mim hoje é 

prazeroso. E vai ser até difícil eu tirar dele, né? 

 

Rosa: (...)eu cheguei a pensar em parar e desistir sim. E porque eu achava também… 

assim, quando a gente não sabe amamentar, você aperta seu seio e não sai o leite, 

então você não vê o leite sair e você acha que não tem o leite suficiente para a criança. 

E na verdade é mentira, né? (risos). Aí umas noites desesperadoras, porque ele 

chorava de madrugada e eu com o peito fissurado não conseguia apertar, não 

conseguia saber se tinha leite, aí eu cheguei a oferecer a mamadeira uma vez, mas eu 

vi que foi muito fácil, ele mamou muito rápido e eu fiquei com medo dele largar e eu 

estar fazendo mal para o meu filho. Então eu falei, não, deixa! Mesmo com a dor… 

ele foi no médico e o peso dele estava normal, tudo direitinho e eu continuei 

amamentando, depois passou né? 

Camila: (...)aos poucos foi passando aquele sentimento, eu fui melhorando mais, o 

peito, conseguia dosar, tudo, não tava mais machucado como tava no outro, né? 

Chegou a empedrar também, foi difícil. Minha prima também ficou me ordenhando 

em casa lá, tive até febre… mas, passou, depois eu senti mesmo aquela coisa gostosa 

que todo mundo fala, de dar de mamar, tudo, aquele momento… é muito gostoso. E 

ela pega, faz carinho, quando vai ficando maiorzinha é mais gostoso essa troca, né? 
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Também relataram sentimentos de empoderamento na medida em que experimentavam 

a sensação de que a amamentação bastava para seus filhos. Ao longo das reuniões, enquanto 

algumas mães falavam a respeito de suas dificuldades, outras que já tinham experiências 

parecidas expressaram palavras de incentivo e empatia: 

 

Cecília: (...)No começo foi difícil, mas depois eu me senti tão… Tão mulher sabe! Tão 

poderosa de ir até o sexto mês, que eu não dava nada pra ela né, até o sexto mês eu 

falava “ Eu basto pra ela né!”. (...)não tem problema nenhum se você não conseguir 

né! Acho que o que falta mais é isso, porque são casos raros, é óbvio, que não tem 

como amamentar, que não consegue! (...) E pensa também, que o peito ele é fabrica, 

ele não é estoque né! Eu colocava isso muito na minha cabeça, porque às vezes, tem 

essa né, as vezes tem o peito preferido da criança, ai você dá um, aí você olha pro 

seu peito e tá mucho! Aí você fala “ Nossa esse aqui acabou! “ Mas não, quanto mais 

vai mamando mais vai tendo . 

 

Camila: Ah, se tiver força para não desistir, que não desista… se der procura apoio 

de quem está mais próximo, uma mãe, pai, namorado, pai da criança. Que procure 

ficar ao lado de pessoas que te incentivem, né? E te levem para cima e deseje coisas 

boas (...) 

 

A categoria IMPACTO DAS ORIENTAÇÕES descreve a qualidade das orientações 

que as mães receberam durante todo o processo de amamentação e seus impactos, positivos ou 

negativos. Ao final da exposição de suas percepções, também deixaram claro a importância do 

compartilhamento das informações em grupos, inclusive na ocasião da coleta de dados da 

presente pesquisa. Destacam-se, então, dessa categoria, os temas “Orientações que incentivam 

e apoiam a amamentação”, “Orientações que prejudicam a amamentação”, “Falta de 

orientações e consequências” e “Relevância do compartilhamento em grupo”.  

No tema “Orientações que incentivam e apoiam a amamentação” algumas mães 

relataram satisfação em recordar que ainda na maternidade foram orientadas corretamente com 

relação aos cuidados iniciais com seus filhos: 

 

Rosa: Assim… como eu te falei, né? Lá no hospital eles foram 1 milhão de vezes 10 

mil. Eles me ensinaram tudo, a enfermeira foi super atenciosa no primeiro banho, 

comigo e com meu marido. Ela ensinou, deu as dicas de como segurar, de como 

apoiar o peito, entendeu? Então, isso ajudou a… foi essencial! 
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Valentina: O meu no começo foi difícil! porque ela não queria pegar o peito, eu não 

tinha bico ai doeu bastante! Sofri bastante! Até pra ela pegar peso no começo! Mas 

aí depois, eu vim no Cruz de Malta, e passando aqui tinha uma, acho que ela era 

professora também, ela pegou e falou assim “ Me dá aqui ela!” colocou ela no colo, 

ai colocou ela no meu peito e ela pegou! Em casa eu nunca consegui colocar ela, ela 

não pegava, quando eu fui nessa consulta ela pegou, aí depois não quis mais soltar(...) 

não sei o que é que ela fez, até que falaram que é a mágica né, porque eu não consegui 

fazer! Mas ela colocou, e nisso que ela colocou, ela começou a mamar (...)foi muito 

bom depois que ela pegou!  

 

Outras mães também demonstram a importância do apoio de profissionais durante 

momentos de dificuldades comuns da amamentação como mamas ingurgitadas, mamilos 

fissurados e mastite: 

 

Katia: - Eu cheguei a vir aqui com a doutora P(...), da minha primeira filha, porque, 

machucou e empedrou… Conforme ela não conseguia mamar, porque doía muito, eu não 

conseguia dar, e empedrou, ficou muito grande! Aí ela me ensinou, né? Fazer massagem, 

passar o próprio leite do peito, que melhorava, e foi melhorando, e eu fui dando… depois 

disso, a minha primeira, a minha segunda filha foi logo em seguida, não deu nem tempo de 

voltar ao normal o peito direito - risos. E ele não machucou, não. Eu gosto de dar.  

 

Rosa: A minha ficou dolorida, porque empedrou, né? E eu não sabia desempedrar da forma 

correta e aí continuei amamentando, né? E aí o médico examinou tudo e disse que o certo 

era a gente pulsar, porque como eu tinha continuado a amamentação corria o risco de 

infectar o leite e eu não conseguir mais amamentar. Mas aí ele disse também que se não 

tivesse doendo dava para continuar, e deixar até o Gabriel parar de mamar, que é o que tá 

acontecendo. 

 

Para compor o tema “Orientações que prejudicam a amamentação”, na categoria 

IMPACTO DAS ORIENTAÇÕES, foram selecionados depoimentos sobre erros de 

profissionais com orientações que prejudicam a prática de amamentar e podem causar 

sentimentos de angústia e tristeza, e até o desmame. Destaca-se que nenhum dos depoimentos 

desta categoria referia-se a atendimento no local em que foi realizada a coleta de dados. Todos 

os profissionais que forneceram “Orientações que prejudicam a amamentação” eram de outras 

instituições de saúde: 
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Rosa: (...)Então o hospital já apresenta uma mamadeira para a criança dependendo 

da idade da criança. E aí acaba que a criança quando ela volta não pega mais o 

peito, né?  

 

Camila: - Porque falaram pra mim “Ah, já tá comendo outras coisas… Já não sente 

mais fome, e não sei o que… É só pra ficar lá aquele momento com a mãe, fazendo 

de chupeta e tal” 

 

Camila: (...) Meu ginecologista… e ele disse que era essencial o aleitamento materno 

somente até os seis meses, que depois dos seis meses era ... uma água suja que a 

criança tava ingerindo, e que tipo, era só pra... sabe? (...) Que não era necessário, 

eu falei “Imagina!”, lógico, sem saber mesmo, eu falei a minha opinião, né? Que era 

uma besteira, que eles falam que até… 

Que era só até seis meses mesmo pra desenvolvimento, que depois era isso que ela 

falou. Eu falei, mas como, se dizem que é essencial, se puder, amamentar até os dois 

anos ao menos, né?  

 

Amanda: (...) depois de um tempo quando meu filho tava com mais ou menos um ano, 

que ele queria continuar mamando, que ele passava o dia na creche, a noite ele queria 

mamar novamente! A médica mesmo falou pra mim “Não mãe, não precisa mais!” 

Eles falam isso mesmo! Até os seis meses é essencial, depois não é necessário! Ai fica 

ao seu ver mesmo! 

 

Eloá: Que nem a enfermeira falou assim pra mim, que primeiro a gente dá em um 

deixa ela mamar pelo menos uns vinte minutinhos em um e aí depois dá no outro mais 

vinte minutos, depois voltar pro primeiro. 

 

Ainda na categoria IMPACTO DAS ORIENTAÇÕES, o tema “Falta de orientações 

e consequências” trata de informações relevantes para o sucesso da amamentação e o 

acondicionamento do leite materno ordenhado:  

 

Camila: - Isso preocupa, né? A gente fica toda grilada (?) com quanto tempo pode 

ficar na geladeira, mas tem que colocar no lugar certo… - risos. 

 

Rosa: Eu fiquei com medo de perder o leite. Então, todas as vezes que eu tirava (...) 

eu colocava no congelador. Não importava se minha mãe ia dar no outro dia ou não. 

Eu colocava no congelador. 
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Ainda neste tema, destaca-se uma fala que aponta a ausência de conhecimento sobre a 

contraindicação para a amamentação cruzada: 

 

Luana: Porque da minha mais velha de sete anos tem quase a mesma idade do dela, 

aí que nem ela falou ela trabalhava, aí ela não deu muito de mamar, só que aí ele 

ficava comigo e eu dava mamá pra minha, pra dela, dei mamar pra da minha irmã e 

pra da vizinha. 

 

Houve ainda uma mãe que mostrou indignação por não ter tido uma preparação 

adequada:  

 

Cecília: Eu acho que às vezes a gente tem algumas dificuldades, porque a gente não 

teve nenhum momento iguais a esse antes né? Porque não há uma preparação para 

amamentar, é mais o psicológico né que interfere,  ele é muito complicado! E a gente 

é obrigada a ficar em casa, ai você fica em casa, com um bebê que você não sabe 

como você faz pra ele parar de chorar! É cólica, é o peito que você não sabe como 

dar, a gente pensa nasceu, tem leite no peito, vai dar certo! Não é só isso né, tem toda 

uma preparação sua e do bebê, de reconhecer, de alguém estar disposto! E tudo isso 

é muito complicado, né!  

 

O tema “Relevância do compartilhamento”, na categoria IMPACTO DAS 

ORIENTAÇÕES, compreende os relatos que refletem a valorização do compartilhamento de 

experiências, o aconselhamento para outras mães que estavam passando pelas mesmas 

dificuldades, a empatia e a oportunidade de falarem e serem ouvidas, possibilitando 

autoconhecimento e auto-regulação emocional.  

Além disso, as mães expressaram gratidão por terem participado dos grupos focais da 

pesquisa e enfatizaram a necessidade de receberem esse conhecimento desde o início da 

gestação. 

Rosa: Eu tenho uma amiga que dava 5 minutos em um e 5 minutos no outro. Ela disse 

que tinha medo de um peito ficar maior que o outro. E eu fui e falei ‘’se você continuar 

desse jeito, ela não vai saciar. Ela vai se encher, mas não vai saciar’’. Aí quando ela 

fez o que eu falei com ela, eu encontrei com ela de novo na consulta e ela disse que 

era verdade o que eu tinha falado. Ela disse que ela dava até o peito dela ficar bem 

murcho, vazio e ela falou que a neném dela passou a dormir melhor, à noite. E eu 

falei ‘’justamente, você tava deixando a criança na água’’. (...)sempre que eu vejo a 

pessoa fazendo errado na minha frente e eu puder falar eu falo.  
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Katia: - Ajuda a você tirar certas coisas do seu coração, o sentimento né… Você 

pensa: “Caramba, será que é só eu que passei por isso?”. 

 

Valentina: Foi, é bom que tem alguém pra poder trocar idéias né, porque tem gente 

que não entende essas coisas. 

 

Eloá: Ah foi muito interessante. 

Luana: Eu também acho, que a gente sempre acha que tem um, dois filhos... 

Eloá: Tem coisa que a gente acha que já sabe tudo mas não sabe nada. 

 

Rosa: (...)Eu gosto de grupo de comunicação, de trocas de experiências, de ver as 

dificuldades da outra, eu gosto… Eu acho que tinha que dar essa palestra para as 

grávidas… (...)quando fala é mais fácil, a gente troca experiência, eu acho que um 

grupo assim, um conceito tão legal. Uma explicação tão clara devia ser passada. 

Porque muitas vão passar pelas partes complicadas, porque assim eu passei pela 

mastite, ela passou, a mastite eu acho que não cheguei a ter, o leite empedrado, a 

forma de desempedrar o jeito da pega(...) 

 

Cecília: Mas meninas, tá vendo! Deveria ter mais colegas de vocês falando disso na 

gestação, pré gestação..(...)Porque tudo isso né, na verdade é falta de 

empoderamento! A gente falar sobre essas coisas né!  

 

Camila: Foi muito gostoso! (...) Eu já tinha passado, mas falar ajuda 

interiormente.(...) eu achei muito importante! Porque como eu falei eu to ficando 

muito em casa, sozinha, eu tenho umas amigas que são mães, outras não e, às vezes, 

elas nem costumam comentar da experiência delas de ser mãe, depois da Maria, 

nasceram vários das minhas amigas. E aí sempre que eu posso ajudar, eu ajudo, ver 

se elas estão precisando de alguma coisa, apesar de eu não ter tido essa orientação, 

infelizmente tive que aprender na prática. E se eu tivesse tido esse grupo, como ela 

falou, na gestação ou antes, teria sido muito menos sofrido pra mim. Então se outras 

mães conseguissem ter essa oportunidade antes seria ótimo, para ajudar a prevenir! 

E iria ajudar muito... 

 

Em síntese, de forma geral, apesar de conhecerem sobre o desenvolvimento físico, as 

mães desconheciam tanto o termo quanto o conceito de “desenvolvimento emocional infantil”. 

Além disso, pouco sabiam que a amamentação influencia no desenvolvimento emocional das 

crianças, apesar de assumirem que esta prática aumenta o vínculo entre a mãe e o filho. 

Relataram situações que dificultam a amamentação, inclusive envolvendo profissionais de 

saúde. 
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Mesmo assim, evidenciou-se que as mães estão mobilizadas e motivadas para conhecer 

sobre o desenvolvimento emocional infantil e a amamentação, reconhecem a sua importância e 

valorizam o apoio que recebem; demonstram esforço para conseguirem amamentar e apreciam 

ajudar outras mulheres a amamentarem. 
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5 DISCUSSÃO  

 

Por meio da Análise de Conteúdo (Bardin, 2009), foi possível descrever as percepções 

das mães a respeito da influência da amamentação no desenvolvimento emocional infantil, bem 

como outros aspectos relativos à amamentação.  

Com a intenção de discutir os resultados à luz do “que toda criança precisa para se 

desenvolver”, optou-se por explorar cada uma das CATEGORIAS e temas encontrados, 

relacionando-os com resultados de outras pesquisas e com o referencial teórico Necessidades 

Essenciais das Crianças: o que toda criança precisa para crescer, aprender e se desenvolver 

(Brazelton, Greenspan, 2002) e suas seis necessidades essenciais: necessidade de 

relacionamentos sustentadores contínuos; necessidade de proteção física, segurança e 

regulamentação; necessidade de experiências que respeitem as diferenças individuais; 

necessidade de experiências adequadas ao desenvolvimento; necessidade do estabelecimento 

de limites, organização e expectativas e necessidade de comunidades estáveis e amparadoras 

e de continuidade cultural.  

Destaca-se ainda que os resultados devem ser discutidos considerando que os dados 

foram coletados em um serviço de saúde localizado em região de alta vulnerabilidade social, 

com mais de sete mil domicílios com renda per capita de até meio salário-mínimo e com mães 

que não tinham disponibilidade de participar frequentemente de atividades do ambulatório. 

Com relação à categoria CONHECIMENTOS E PERCEPÇÕES MATERNAS e o 

tema “Influência da Amamentação no Desenvolvimento Físico Infantil” nota-se que as mães 

participantes tinham percepções semelhantes às encontradas em outros estudos, em que revelam 

conhecer e valorizar a amamentação como necessária e benéfica para o desenvolvimento físico 

das crianças, por considerarem o leite materno um alimento completo e equilibrado, que 

promove o crescimento mais adequado e aumenta a imunidade contra doenças (Bower et al., 

2017; Machado, Bosi, 2008; Carrascoza et al., 2011; Faustino-Silva et al., 2008).  

Constatou-se que as mães não tinham conhecimento sobre o desenvolvimento 

emocional infantil e pouco o associavam à amamentação. Porém, compreendiam que 

amamentar promove o vínculo afetivo entre mães e filhos, conforme revelado no tema 

“Influência da Amamentação no Desenvolvimento Emocional Infantil”, ainda na categoria 

CONHECIMENTOS E PERCEPÇÕES MATERNAS. A percepção das mães de que um 

maior vínculo afetivo é um dos benefícios da amamentação foi constatada em outros estudos 

(Díaz Meneses, 2013; Carrascoza et al., 2011; Cunha, Santos, Gonçalves 2012). 
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Assim, apesar de reconhecerem que a amamentação promove o vínculo afetivo, não 

reconhecem que esse vínculo estimula o desenvolvimento emocional da criança. Apenas um 

estudo revelou que as mães amamentaram para que os filhos se tornem seguros, contentes e 

maduros (Hills-Bonczyk et al., 1994). 

O vínculo e o afeto foram apresentados por Brazelton e Greenspan (2002) como a 

primeira necessidade que uma criança possui: a Necessidade de estabelecer relacionamentos 

sustentadores contínuos. Os relacionamentos seguros poderão construir capacidades de 

confiança, empatia e compaixão, e sem os quais as crianças não se desenvolverão nas demais 

esferas. Sendo assim, pode-se afirmar que o desenvolvimento emocional é a base segura para 

as habilidades cognitivas e aspectos físicos da criança:  

 

“Relacionamentos emocionais sustentadores são a base primária mais crucial para o 

crescimento, tanto intelectual quanto social”. Em nível mais básicos, os 

relacionamentos promovem calor, intimidade e prazer; fornecem estabilidade, 

segurança física e proteção de doenças e ferimentos; além de suprirem necessidades 

básicas de nutrição e abrigo. Os aspectos ‘regulatórios’ dos relacionamentos (por 

exemplo, proteção das crianças contra estimulação excessiva ou escassa) ajudam as 

crianças a permanecerem tranquilas e alertas para nova aprendizagem”. (pág 24) 

 

A amamentação e o vínculo proporcionam relacionamentos e interações emocionais 

que, para Brazelton e Greenspan (2002), ensinam comunicação e pensamento, além de 

demonstrarem quais são os comportamentos que gerarão frustração ou aprovação. Ao crescer 

sustentado pelo apoio dos cuidadores primários, a criança vai adquirindo formas cada vez mais 

complexas de expressar seus anseios e dificuldades. Além disso, aprende a fazer a auto-

regulação, isto é, regular os sentimentos positivos que levam a ações que causarão aprovação 

dos pais, ou inibir sentimentos negativos que causem ações com desaprovação dos cuidadores, 

como forma de permanecerem conectados e sustentados. Então esse desenvolvimento 

emocional contínuo refletirá em relações pessoais futuras e comportamentos adequados em 

sociedade (Brazelton e Greenspan, 2002).  

Para que uma criança esboce um sorriso e utilize os músculos que farão mecanicamente 

esta ação, o sentimento que provoca esse sorriso existiu antes mesmo que a comunicação para 

o sistema nervoso contido na musculatura formalizasse a ação (Brazelton e Greenspan, 2002):  

“O sistema de afeto se desenvolve mais cedo do que o controle motor. Em cada estágio 

do desenvolvimento cognitivo, há um estágio anterior na esfera afetiva que antecede 
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as interações com o mundo físico. Esse sistema emocional é a primeira forma de um 

bebê conhecer o mundo e dá início aos marcos cognitivos”. (pág 31) 

 

Uma base sustentadora e afetuosa constrói inúmeras sinapses nervosas de emoções 

positivas e estimuladoras (Brazelton, Greenspan, 2002). Isto ocorre quando as mães sentem 

prazer ao amamentar, veem o sorriso e o olhar da criança.     

Ainda segundo Brazelton e Greenspan (2002), a maior parte das horas de vigília de uma 

criança deve servir para interações afetuosas, com vocalizações e gestos, durante trocas de 

fralda e alimentação. Durante a amamentação a mãe está em contato direto com seu filho, troca 

olhares, brinca e sorri.  

Os momentos de construção de relacionamentos sustentadores contínuos são momentos 

de “estar lá”, isto é, demonstrar para a criança proximidade e intimidade. Cada cultura e país 

tem sua forma de demonstrar essa segurança para a criança. Por exemplo, nos planaltos do 

México as mães expressam interação amamentando seus filhos cerca de 70-90 vezes por dia 

(Brazelton, Greenspan, 2002) 

Com relação à Necessidade de experiências adequadas ao desenvolvimento, para 

Brazelton e Greenspan (2002), para que uma criança tenha um relacionamento interpessoal 

adequado com outras pessoas, é vital que passe por experiências de empatia e compaixão. A 

fim de se tornem pessoas hábeis no convívio social, precisam aprender a estarem  

 

“tranquilas e reguladas, e ao mesmo tempo interessadas e envolvidas em seu 

ambiente. Isso significa estarem interessadas e atentas a pessoas, coisas, imagens, 

sons, cheiros, movimentos e assim por diante”. (pág 124).  

 

Esse interesse foi percebido pelas mães participantes, durante a amamentação. Porém, 

vale ressaltar que o aleitamento materno não é a única medida de promoção de vínculo entre 

mãe e filho, afinal há outras formas de demonstrar à criança carinho e afeto. Para Erikson 

(1998), as interações do cuidador com a criança podem ocorrer também durante a execução de 

medidas de higiene, conforto, segurança e aconchego.  

Assim, descreveu-se a percepção das mães a respeito da influência da amamentação no 

desenvolvimento emocional infantil, discutindo-se diferentes aspectos.  Por compreender que a 

amamentação é essencial para o desenvolvimento infantil e que a percepção das mães sobre o 

ato de amamentar – facilidades, dificuldades e postura do profissional de saúde – deve ser 

melhor explorada, estabeleceu-se as outras categorias e temas.  
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Com relação à categoria ELEMENTOS GERAIS DO PROCESSO DE 

AMAMENTAR e o tema “Favoráveis: Apoio e Estímulo” evidenciou-se que as mães 

valorizam o apoio e estímulo por parte de seus companheiros para a manutenção da 

amamentação. A família é a rede social primária de qualquer indivíduo (Prates, Schmalfuss, 

Lipinski, 2014), sendo esta, peça fundamental para estabelecimento de seus valores, crenças e 

conhecimentos (Silva et al., 2013; Silveira et al., 2012). 

Estudos mostram que mulheres que receberam apoio familiar para amamentar sentiram-se 

muito mais seguras e motivadas para manter a amamentação(Coutinho, Leal, 2005; Radwan, 

Sapsford,  2016; Choo, Ryan, 2016). Estudo quantitativo realizado em Município do Estado 

de São Paulo verificou duração de aleitamento materno significativamente maior quando as 

mães viviam com o companheiro, tanto no ano de 2001 quanto no ano de 2013 (Toriyama et 

al., 2017). 

Para Brazelton e Greenspan (2002), tanto na Necessidade de relacionamentos 

sustentadores contínuos quanto na Necessidade do estabelecimento de limites, organização e 

expectativas idealmente, é necessária uma relação harmoniosa entre os pais da criança, para 

que ela desenvolva uma relação sustentadora com eles e para que eles estabeleçam limites 

adequados. A troca de afeto entre os pais reflete no afeto que vão oferecer para a criança 

(Brazelton, Greenspan, 2002; p.158).  

Vale ressaltar, entretanto, que quando questionadas, as mães percebem mais elementos 

desfavoráveis que prejudicam o processo, do que elementos favoráveis que o estimulam. Assim, 

com relação ao tema “Desfavoráveis: Censura à Amamentação em Público” a ideia de que a 

amamentar em ambientes públicos causa aversão foi muito presente nos discursos, apesar de 

haver legislação Municipal específica que garante que a lactante pode amamentar em qualquer 

ambiente que julgar confortável. Ainda coíbe qualquer um que tentar impedi-la, sob a sujeição 

de pagamento de multa - Lei no 16047 de 4 de dezembro de 2015. Os depoimentos das mães 

participantes também revelam não só constrangimento para amamentar em público como 

também o desconhecimento do seu direito, com poucas mães relatando atitude de confronto 

quando foram impedidas de amamentar. Também não houve relato de outras pessoas que 

defendessem as mães para que elas continuassem amamentando, naquele momento, em público. 

Isto demonstra que ainda são necessários avanços para que a prática seja culturalmente aceita, 

assim como o amparo à maternidade e ao desenvolvimento das crianças . 

Assim, é notória a Necessidade de comunidades estáveis e amparadoras e de 

continuidade cultural. A sociedade em que uma criança vive deve lhe trazer bem estar físico e 
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emocional e uma cultura pertinente ao estímulo de seu desenvolvimento. Brazelton e Greenspan 

(2002) perguntam:  

 

“Em que grau incentivos federais ou estaduais deveriam ser oferecidos a comunidades 

individuais de modo que elas, através de seus grupos de cidadãos, igrejas, sinagogas 

ou outras organizações determinem as prioridades para esses recursos e sua 

implementação e avaliação?” (pág. 163) 

 

Os esforços para proteger a maternidade e o desenvolvimento infantil se mostram 

extremamente necessários já que comunidades realmente estáveis lutam pelos direitos das 

crianças, pois sabem que elas compõem a base e o futuro de uma sociedade (Brazelton, 

Greenspan 2002). 

A categoria ELEMENTOS GERAIS DO PROCESSO DE AMAMENTAR e o tema 

“Angústia no Retorno ao Trabalho” mostrou a dificuldade das mães para manter a 

amamentação após o retorno ao trabalho, pois desconheciam que mesmo distante do filho, é 

possível manter a produção de leite, com ordenhas periódicas, e a manutenção da prática de 

amamentar quando estiverem juntos (Palombo, Toriyama, Fujimori, 2013). Além disso, 

Brasileiro et al. (2012) verificaram em estudo de coorte, em 2008, com 200 mulheres 

trabalhadoras, no município de Piracicaba (SP), que o  desmame antes do quarto mês de vida, 

relacionou-se significativamente à mãe não conseguir amamentar a criança durante a jornada 

de trabalho e à mãe não poder usufruir do intervalo de 30 minutos por turno trabalhado.  

Para Brazelton e Greenspan (2002), se uma mãe deseja permanecer em casa em um 

cuidado mais próximo de seu filho, mas não pode devido às condições financeiras, é necessário 

que ela receba o suporte emocional e o direcionamento adequado de atividades que exercerá 

com ele em seus momentos vagos após o retorno do trabalho.  

Com relação à Necessidade de experiências adequadas ao desenvolvimento, os autores 

defendem que as crianças que possuem experiências prazerosas com suas mães, mesmo em 

condições e horários escassos, podem crescer com uma base segura e adequada para seu 

desenvolvimento. Segundo os autores, uma forma importante de suprimir essa angústia materna 

é a demonstração constante e contínua de disponibilidade da mãe ao filho por meio de horários 

programados, e sem interferências externas que ocupem seu tempo como a utilização excessiva 

de aparelhos de televisão ou celular (Brazelton, Greenspan, 2002).  

Mãe e filho então serão capazes de compreender que essa ‘aparente ruptura’ é 

reconquistada dia após dia com a qualidade dos momentos que sua mãe dispende ao chegar em 
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casa após o trabalho. Dessa forma, poderão ter experiências que favoreçam o desenvolvimento, 

mantendo um relacionamento sustentador contínuo e uma relação afetuosa (Brazelton, 

Greenspan, 2002).  

Para Brazelton e Greenspan (2002), estimular profissionais de saúde que orientem as 

mães a construírem experiências adequadas ao desenvolvimento como a manutenção da 

amamentação ao retornar ao trabalho, em uma sociedade como a nossa pode parecer utopia, 

mas quando se trata de motivar um relacionamento sustentador afetuoso passa a ser prioridade: 

“Muitos pais acham que esse tipo de esquema é irrealístico. Alguns acham que não 

têm condições de colocar comida na mesa ou em um teto sobre as cabeças de seus 

filhos se estiverem em casa as 18h ou 18h30min. Em alguns casos isso é verdade; em 

outros é uma questão de prioridades.” (pág 132) 

 

O tema “Dificuldades do processo de amamentar”, na categoria EXPERIÊNCIAS 

MATERNAS, revela as falas das mães em consenso com o encontrado em outros estudos, em 

que as principais dificuldades foram de ordem física como fissuras, ingurgitamento e 

dificuldade na pega (Urbanetto et al., 2018;  Carrascoza et al., 2011; Caires, Oliveira, Araújo 

2011; Frota et al., 2009). Esses problemas mamários são frequentes e muitas vezes têm relação 

com a técnica incorreta de amamentação, necessitando de cuidado e atenção, pois podem 

ocasionar o desmame precoce (Palombo, Toriyama, Fujimori 2013). 

Vale lembrar ainda que, com relação à Necessidade de experiências adequadas ao 

desenvolvimento, as experiências maternas, sejam elas de caráter negativo ou positivo, 

impactam diretamente na proteção física e emocional das crianças, e que um profissional 

qualificado pode reduzir significativamente a necessidade de medicação e tratamentos muitas 

vezes desnecessários em função de seu apoio consistente (Brazelton, Greenspan, 2002).  

Com relação à categoria EXPERIÊNCIAS MATERNAS e o tema “Capacidade de 

resiliência”, os discursos das mães demonstram que apesar das dificuldades, apreciavam o fato 

de terem superado esses obstáculos e desfrutavam do prazer de amamentar e observar a 

satisfação de seus filhos, sentindo-se empoderadas e que se bastavam para as crianças. Ao 

amamentar, responder às necessidades de seu filho de forma empática e trocar olhares com a 

criança, há um fortalecimento da motivação para um cuidado afetuoso.  

De fato, a experiência de amamentar, como parte da vivência da maternidade, traz 

sensações de plenitude e satisfação, e realmente se constitui numa expressão do amor materno 

(Schimoda, Silva, 2010; Carrascoza et al., 2011). 
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Para Caires, Oliveira e Araújo (2011), o desconhecimento da importância do leite 

materno para a saúde da criança é um dos principais fatores que levam ao desmame precoce. 

Assim, saber que o aleitamento materno supre as necessidades físicas das crianças e estimula o 

vínculo entre as mães e seus filhos, faz superar as dificuldades relatadas. (Urbanetto et al., 

2018).  

Assim, ao se sentirem felizes e suficientes por conseguirem amamentar, as mães 

promovem cuidados afetuosos e desenvolvem segurança e intimidade, atendendo à Necessidade 

de estabelecimento de limites, organização e expectativas, e à Necessidade de experiências que 

respeitem as diferenças individuais (Brazelton, Greenspan, 2002). 

A categoria IMPACTO DAS ORIENTAÇÕES e os temas “Orientações que 

incentivam e apoiam a amamentação”, “Orientações que prejudicam a amamentação”, “Falta 

de orientações e consequências” e “Relevância do compartilhamento” demonstrou que as mães 

valorizam os contatos e as intervenções de enfermeiras e de outros profissionais da saúde, tanto 

aqueles que apoiam e estimulam a amamentação, quanto aqueles que a prejudicam e podem 

levar ao desmame. É notável que têm entendimento de quais ações foram positivas, quais foram 

negativas, quais não aconteceram e quais deveriam acontecer mais precocemente. Além disso, 

reconhecem que os profissionais deveriam dar mais oportunidades para serem ouvidas e para 

ouvirem outras mães e suas experiências.  

É imprescindível que os profissionais de saúde sejam habilitados e tenham 

oportunidades de realizarem formações sobre aleitamento materno, para se manterem 

atualizados. Estes devem estar comprometidos com a promoção do aleitamento materno, e ser 

capazes de aconselhar e de fornecer informações apropriadas, além de demonstrarem 

habilidades para o manejo de condições clínicas relevantes relacionadas ao processo, desde o 

pré-natal, no nascimento e puericultura (Kronborg, Harder, Hall 2015; Hills-Bonczyk et al., 

1994; Radwan, Sapsford, 2016). 

Além disso, o Artigo 10 do Marco Legal da Primeira Infância - Lei nº 13.257, de 8 DE 

MARÇO DE 2016 (Brasil, 2016) esclarece: 

 

“Os profissionais que atuam nos diferentes ambientes de execução das políticas e 

programas destinados à criança na primeira infância terão acesso garantido e 

prioritário à qualificação, sob a forma de especialização e atualização, em programas 

que contemplem, entre outros temas, a especificidade da primeira infância”. 

 

Para o Ministério da Saúde (Brasil, 2015):  



88 
 

 

“a implementação das ações de proteção e promoção do aleitamento materno e da 

adequada alimentação complementar depende de esforços coletivos intersetoriais e 

constitui enorme desafio para o sistema de saúde, numa perspectiva de abordagem 

integral e humanizada” (pág. 7). 

 

Estudo qualitativo realizado com sete enfermeiros, em seis Unidades de Saúde da 

Família, verificou que a consulta de enfermagem em puericultura é valorizada e considerada 

gratificante, pela sua potencialidade de melhorar “o cuidado prestado às crianças, pois as mães 

passam a entender a importância do aleitamento materno”. Mesmo assim, os enfermeiros 

reconhecem a necessidade de se prepararem melhor para esta atribuição e se deparam com 

dificuldades estruturais e condições sociais desfavoráveis das comunidades atendidas (Campos 

et al., 2011). 

Assim, além dos conhecimentos técnicos e das habilidades de comunicação, para que 

os profissionais de saúde se comprometam a promover e apoiar o aleitamento materno, além de 

estarem sensibilizados, devem ter garantidas as condições adequadas de trabalho. 

Houve relatos de oferecimento de mamadeira na maternidade, confusão na informação 

sobre o tempo adequado de aleitamento materno e livre demanda, agrupados na categoria 

IMPACTO DAS ORIENTAÇÕES no tema “Orientações que prejudicam a amamentação”.  

O uso da mamadeira tem sido contraindicado por aumentar o risco de desmame precoce, 

aumentar o risco transmissão de doenças e prejudicar a mastigação, deglutição, respiração, fala 

e oclusão dentária (Brasil, 2015). 

A World Health Organization (2008) e o Ministério da Saúde (Brasil, 2015) 

recomendam que o aleitamento materno deve ser mantido até os dois anos ou mais, sendo 

exclusivo até seis meses. Além disso, não deve haver restrições de horário e nem de tempo de 

permanência na mama (World Health Organization, 2008; Brasil, 2015). 

 No tema “Falta de orientações e consequências”, identificou-se que as mães 

participantes desconheciam conteúdos importantes sobre a ordenha e conservação de leite 

ordenhado, e sobre a contraindicação da amamentação cruzada. 

 Na Caderneta de Saúde da Criança, que deve ser distribuída nas maternidades, com 

dados a serem preenchidos desde o nascimento e durante a puericultura, há informações sobre 

o preparo do frasco para guardar o leite, higiene pessoal antes de iniciar a coleta, local adequado 

para retirar o leite, técnica para a ordenha, conservação e oferecimento do leite ordenhado 

(Brasil, 2017). Porém, para Palombo, Toriyama e Fujimori (2013) este importante material tem 
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sido pouco valorizado pelas mães e não tem sido utilizado como instrumento efetivo de 

comunicação e educação em saúde por parte dos profissionais. 

Ainda no tema “Falta de orientações e consequências”, uma das mães relatou que 

realizou a amamentação cruzada, que consiste em amamentar um filho de outra mãe. Essa 

prática é contraindicada desde 1985 pela OMS e MS, pois pode transmitir doenças 

infectocontagiosas. (Fiocruz, 2018; World Health Organization, 2008). 

É necessário considerar que não só as orientações, mas também a atitude dos 

profissionais é importante para que as mães não percam sua autoconfiança. No estudo de 

Redshaw e Henderson (2012), as mães se sentiram negligenciadas e constrangidas por 

imaginarem que demandavam demasiadamente da equipe de saúde; não tiravam suas dúvidas 

e, quando o faziam, se sentiam menosprezadas por médicos, enfermeiros e parteiras. 

Além disso, orientações sobre sentimentos e emoções como compaixão e empatia não 

se mostram importantes na visão cientificista que prevalece nas consultas de puericultura, em 

que o foco é a saúde física. Cabe ao profissional que está lidando com uma criança preocupar-

se não apenas com o uso da musculatura para o sorriso, mas com o sentimento que antecede 

este sorriso (Brazelton, Greenspan, 2002). 

Finalmente, na categoria IMPACTO DAS ORIENTAÇÕES e no tema “Relevância 

do compartilhamento”, muitas mães disseram que grupos educativos sobre amamentação, 

desenvolvimento infantil e desenvolvimento emocional devem ser oferecidos desde o pré-natal, 

ainda na gestação. Deve-se destacar que as mães participantes valorizaram nestes encontros o 

aspecto de superação dos processos pedagógicos tradicionais, em que há a intenção de 

transmitir verticalmente o conhecimento: somente do profissional para o público (Freire, 2005).  

Pelo contrário: o diálogo, a escuta e o compartilhamento foram priorizados, respeitando 

diferentes opiniões, atitudes e contextos. Ao se sentirem ouvidas e ao nutrirem empatia, as mães 

se sentiam seguras para rever práticas inadequadas e para compartilharem o conhecimento com 

outras mães, também em outros ambientes. 

Alves, Oliveira e Rito (2018) descrevem que grupos educativos sobre amamentação 

vem sendo pouco aproveitados em seu potencial. Para Hoddinott et al. (2006) quando estão nos 

grupos, as mães apreciam a diversidade de experiências e a segurança deste momento, sentindo-

se fortalecidas para tomada de decisões sobre amamentar. 

Essa perspectiva participativa e reflexiva, que conduziu os encontros com as mães, está 

de acordo com a Política Nacional de Humanização, que propõe:   
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“valorizar a dimensão subjetiva e social dos indivíduos e coletivos nas práticas 

assistenciais e de gestão, além de estimular a realização de processos comprometidos 

com a produção de saúde e de sujeitos, com forte estímulo a autonomia, participação 

popular e gestão participativa” (Brasil, 2004. pág.9). 

 

Também Brazelton e Greenspan (2002), na Necessidade de proteção física, segurança 

e regulamentação, ressaltam que uma sociedade que defende não só as necessidades físicas, 

mas também as sociais e emocionais de uma criança desde o pré-natal, promoverá um cuidado 

integral muito mais adequado tanto para o bebê quanto para a família:  

 

“Nós realmente temos uma obrigação de proteger a mãe e seu próprio ego, de modo 

que ela seja capaz de cuidar do bebê quando ele chegar. Temos de envolve-la em 

nossos esforços, ajudando-a a ver o significado desse trabalho(...). Enquanto damos à 

mãe o cuidado físico, deveríamos estar fazendo muito mais para apoiá-la, e ao pai do 

bebê, psicologicamente. Do ponto de vista de cuidado físico apenas (verificando a 

pressão sanguínea da mãe, fazendo testes sanguíneos, etc), ajudamos a salvar uma 

certa porcentagem de bebês. O lado psicológico do cuidado pré-natal, que pode ser 

igualmente importante, é muito menos caro. Uma enfermeira bem treinada, um 

profissional de saúde mental ou um conselheiro poderiam fornecer grande parte 

disso”.(pág 78)  

 

Assim, os profissionais de saúde deveriam considerar os potenciais da comunidade. Para 

Brazelton e Greenspan (2002), o olhar voltado para os relacionamentos sustentadores 

contínuos, cria mais vínculo com as famílias e cuidados mais adequados para as crianças de 

forma integral, superando os aspectos físicos, já que o emocional é a base sustentadora.  

Com relação à Necessidade de comunidades estáveis e amparadoras e de continuidade 

cultural, operacionalmente, para que um país seja suficientemente estável e amparador, sua 

cultura deve ser a de apoio e incentivo ao desenvolvimento infantil em todas as suas dimensões, 

priorizando-o (Brazelton, Greenspan, 2002):  

 

“O objetivo é promover um desenvolvimento saudável, identificar problemas 

precocemente (se eles estiverem presentes) e fornecer orientação necessária para 

superá-los”. (pág 74) 

“Devemos elevar as necessidades essenciais das crianças a mais alta prioridade 

internacional, juntamente com os direitos humanos, como um ‘direito’ para todos”. 

(pág 183)  
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Enfim, os resultados evidenciaram a importância dos profissionais de enfermagem e de 

outros profissionais de saúde promoverem espaços e momentos, tanto em grupo quanto 

individualmente, para as mães compartilharem suas experiências, dúvidas, angústias, 

dificuldades e soluções, com respeito e livres de julgamentos. Além disso, devem considerar as 

esferas emocional e social da amamentação e do desenvolvimento infantil. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 CONCLUSÕES 
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6 CONCLUSÕES 

 

Apesar das mães participantes desta pesquisa conhecerem sobre o desenvolvimento 

infantil – físico e motor, e sua relação com a amamentação, desconheciam o desenvolvimento 

emocional infantil e como a amamentação o influencia, mesmo afirmando que é importante 

para o estabelecimento de vínculo e fortalecimento de afeto entre mãe e filho. 

Com relação aos elementos favoráveis, foi ressaltada a importância do apoio de um 

parceiro que continuasse motivando-as e demonstrando empatia e companheirismo diante das 

adversidades. Já em relação aos elementos desfavoráveis, os principais empecilhos para a 

manutenção da amamentação foram a censura à amamentação em público e a angústia no 

retorno ao trabalho.  

As experiências que dificultaram a amamentação envolveram intercorrências com a 

mama e sensação de inabilidades diante do novo. Entretanto, todas manifestaram capacidade 

de resiliência e apreciavam a superação das dificuldades quando se sentiam suficientes para o 

bebê.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 CONSIDERAÇÕES E IMPLICAÇÕES 

PARA A PRÁTICA E PARA A PESQUISA 

DE ENFERMAGEM 
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7 CONSIDERAÇÕES E IMPLICAÇÕES PARA A PRÁTICA E PARA 

A PESQUISA DE ENFERMAGEM 

 

Destaca-se o caráter inédito e inovador deste trabalho que focou nas percepções das 

mães sobre a influência da amamentação no desenvolvimento emocional infantil, e evidenciou 

que além das vantagens nutricionais, amplamente divulgadas, valorizar o impacto da 

amamentação no desenvolvimento da criança pode se tornar outra estratégia de promoção ao 

aleitamento materno. 

Os profissionais de saúde ainda continuam com uma visão biológica, tecnicista e pouco 

humanizada de desenvolvimento infantil, refletindo num atendimento focado apenas nos 

aspectos físicos. Ressalta-se que as instituições e os profissionais devem estar melhor 

preparados para lidar com o desenvolvimento infantil de forma integral e abrangente, 

considerando que as emoções e o afeto são base para o desenvolvimento cognitivo e físico.  

São necessárias mais pesquisas sobre as percepções das mães a respeito da relação da 

amamentação com desenvolvimento emocional infantil, inclusive com populações em situação 

social mais favorável. 

Este trabalho contribui ainda para evidenciar que profissionais, no atendimento de 

crianças e famílias, devem considerar suas necessidades essenciais, e compreender que as mães 

estão mobilizadas e sensibilizadas para promoverem o desenvolvimento emocional das 

crianças, inclusive amamentando.  
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APÊNDICE B - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

Prezada mãe, 

Convido a senhora para participar da pesquisa intitulada “A Influência da Amamentação no Desenvolvimento 
Emocional Infantil: as Percepções das Mães” desenvolvida pela Sra. Carina Camilo Lima Pedro.  

Essa pesquisa buscará saber como as mães acreditam que a amamentação influencia no desenvolvimento 
emocional da criança, isto é, no seu jeito de brincar e no relacionamento entre mãe e filho e do filho com outras 
pessoas e crianças. Essa pesquisa pretende auxiliar em melhorias para o atendimento e cuidado com as crianças 
em seus primeiros anos de vida. Para desenvolvê-la, faremos grupos de cinco mulheres em média, mães de 
crianças de até dois anos de idade, que contarão um pouco sobre como foi amamentar ou não amamentar e se 
acharam que houve alguma influência no comportamento de seus filhos, como foi descrito acima. Esses grupos 
serão feitos na própria Unidade Cruz de Malta, aonde você e seu filho também já são atendidos. Não demorará 
mais que duas horas, sendo o único incômodo o tempo gasto durante o grupo, mas você poderá se retirar a 
qualquer momento. Se caso você, em algum momento, também se sentir incomodada emocionalmente, poderá 
ser encaminhada ao serviço de atendimento médico ou psicológico da Unidade. Entretanto, essa pesquisa 
também poderá servir como uma forma de roda de conversa prazerosa entre mães, além de ter a intenção de 
ajudar futuramente em um melhor cuidado com as crianças.   

Você poderá saber mais sobre a pesquisa em qualquer aspecto ou momento que desejar, e está livre para 
participar ou não. Também poderá desistir da participação a qualquer momento. Garantimos que isto não lhe 
trará nenhum prejuízo ou constrangimento. Os dados da pesquisa serão gravados e analisados, mas seu nome 
não constará em nenhum registro. Sua identidade não será revelada em nenhum momento. Você poderá ter 
acesso aos dados em qualquer momento dessa pesquisa. Se desejar participar, por favor, peço a gentileza de 
rubricar e assinar em todas as páginas. Você também receberá uma via assinada e rubricada pela pesquisadora 
principal desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Você não terá quaisquer despesas com sua 
participação dentro da Unidade. Caso haja algum dano decorrente da pesquisa, você terá direito à indenização. 

Em qualquer etapa do estudo, você terá acesso à pesquisadora responsável pela investigação para 
esclarecimento de dúvidas.  

A principal pesquisadora é a Sra. Carina Camilo Lima Pedro que pode ser encontrada no endereço: Av. 
Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419- Cerqueira César- São Paulo/SP CEP 05403-000.  

Telefone: (011) 951266979 

E-mail: carina.lima.c@usp.br 

Caso você tenha alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, entre em contato com o 
Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Endereço - Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419 – Cerqueira Cesar – São 
Paulo/SP CEP – 05403-000 Telefone- (11) 30618858 e-mail – cepee@usp.br 

Esta pesquisa atende todas as especificações da Resolução 466, de 12 de dezembro de 2012 que aprova 
as diretrizes e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo seres humanos. 

       ________________________ 

       Carina Camilo Lima Pedro 

        ________________________ 

        Participante   
        Data ___/___/___        

 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO – ESCOLA DE ENFERMAGEM DA USP 

DEPARTAMENTO DE ENFERMAGEM MATERNO-INFANTIL E PSIQUIÁTRICA 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 419, 2º andar – Cerqueira César 

São Paulo/SP – CEP 05403-000 – e-mail: enpee@usp.br 
Telefones: (11) 3061-8803 
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APÊNDICE C- QUADRO QUE REPRESENTA O ÁLBUM SERIADO 

APRESENTADO 

MARCOS DO 
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EMOCIONAL 
INFANTIL 
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ANEXO 1 - FOLHETO VÍNCULO: SEU FILHO PRECISA SABER QUE É AMADO 

(Fundação Maria Cecília Souto Vidigal) 
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ANEXO 3 – ARTIGO DE REVISÃO 

 
Artigo de revisão  
Carina Camilo Lima Pedro 
Áurea Tamami Minagawa Toriyama  
As Percepções das Mães a respeito da Influência da Amamentação no 
Desenvolvimento Emocional de seus filhos: Uma Revisão Integrativa 

 

Resumo: 

Introdução: A amamentação influencia diretamente no desenvolvimento emocional 

da criança pela intensa interação mãe-bebê. O toque e a grande quantidade de 

estímulos durante o ato de amamentar favorecem o vínculo afetivo e pode tornar a 

criança mais autoconfiante, competente socialmente e cooperativa em seus 

relacionamentos interpessoais. Assim, conhecer as percepções das mães sobre a 

influência da amamentação no desenvolvimento emocional de seus filhos pode 

fornecer subsídios para intervenções de enfermagem que promovam o aleitamento 

materno e o desenvolvimento emocional das crianças. Objetivo: Descrever como a 

literatura científica relata a percepção das mães sobre a influência da amamentação 

no desenvolvimento emocional de seus filhos. Método: Foi realizada revisão 

integrativa sem delimitação de tempo nos bancos ou bases de dados informatizados: 

Banco de dados da Base BVS, bases CINAHL, Scopus, PsycINFO, portal Pubmed e 

base Embase. Utilizou-se a técnica de Análise de conteúdo dos resultados dos 

estudos para a definição de categorias temáticas. Resultados e Discussão: Foram 

selecionados 13 artigos. Os estudos evidenciaram as percepções maternas sobre 

amamentação, fatores que podem influenciar o desmame, fatores que podem 

influenciar a manutenção da amamentação, sentimentos decorrentes do ato de 

amamentar, orientações recebidas e influência da amamentação no crescimento e 

desenvolvimento físico infantil. Entretanto, notou-se pouca informação a respeito das 

percepções maternas sobre a influência da amamentação no desenvolvimento 

emocional infantil. Conclusão: A abordagem da percepção materna na influência da 

amamentação no desenvolvimento emocional das crianças é escassa na literatura 

científica. Possivelmente, também as orientações dos profissionais sejam pouco 

centradas nessa relação: amamentação e desenvolvimento emocional das crianças.    

Palavras-chave: Amamentação, Enfermagem, Desenvolvimento Emocional Infantil, 

Desenvolvimento Infantil 
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Introdução 

A amamentação promove a saúde da criança e diminui as taxas de 

morbimortalidade infantil, além de promover melhor rendimento escolar e maiores 

salários na idade adulta1,2,3.  

A amamentação tem grande influência no desenvolvimento infantil, em suas três 

esferas: física (ou biológica), cognitiva e emocional (ou psicossocial)4. O 

desenvolvimento físico é inerente à capacidade maturacional da criança crescer em 

tamanho e proporção5. Já o desenvolvimento cognitivo é a capacidade intelectual da 

criança em atingir alguns marcos pertinentes a cada faixa etária, como aquisição de 

vocabulário, memória e linguagem6.   

O desenvolvimento emocional infantil se reflete na capacidade em diferenciar 

emoções cada vez mais complexas e autorregulá-las. Ele pode ser percebido quando 

a criança, por exemplo, com quatro meses sorri para as expressões de um rosto, ou 

mexe as pernas, braços e barriga quando é tocado. Com oito meses estende os 

braços quando quer ser abraçado.  Aos 12 meses, diante de uma dificuldade, fica bem 

(recupera-se de um fator estressante) após 10 ou 15 minutos.  Com 18 meses, ou um 

ano e meio: pede ajuda aos pais para brincar ou comer; vai até a geladeira para 

mostrar a comida que quer. De um a dois anos, usa frases como “me abraça” e “eu 

quero”, e demonstra raiva ou “birra”, mas fica bem após 10 minutos7.  

A amamentação pode influenciar no desenvolvimento emocional infantil, pois 

promove o vínculo entre a mãe e a criança. Assim, a mãe atua como agente primário 

de satisfações fisiológicas do filho8, além de suprir a necessidade essencial da criança 

de manter um relacionamento sustentador contínuo e seguro9.   

Estudo de coorte verificou que as mães que amamentaram de forma exclusiva até 

os seis meses tiveram maior sensibilidade ao filho quando comparado às mães que 

não amamentaram. Aquelas conseguiam realizar uma “leitura” das necessidades 

emocionais de seus filhos10.  

Segundo estudo da Universidade de Yale, regiões cerebrais responsáveis pelas 

emoções de mães que amamentavam eram mais ativadas quando ouviam os choros 

de seus filhos em comparação com mães que alimentavam seus filhos por 

mamadeira11. Essa interação frequente entre mãe e criança pode atuar como um 
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influenciador do desenvolvimento emocional infantil até mesmo a longo prazo: estudo 

longitudinal realizado nos EUA verificou que crianças que haviam sido amamentadas 

nos primeiros seis meses tinham menos problemas de conduta e dificuldades gerais 

aos seis anos quando comparadas às crianças que haviam sido alimentadas por 

fórmula12.  

Mesmo assim, a amamentação no Brasil ainda demanda investimentos diversos: 

segundo pesquisa nacional realizada em 2008, a mediana da duração da 

amamentação exclusiva é de apenas 1,8 meses e de aleitamento materno de 11,4 

meses13.  

Os determinantes do aleitamento materno são diversos, incluindo os psicossociais. 

Sabe-se que a atitude positiva e a intenção prévia de amamentar podem ser fatores 

correlacionados a um maior tempo de amamentação. A mãe que acredita que a 

amamentação é eficaz no desenvolvimento de seu filho parece conseguir manter a 

prática por mais tempo. Da mesma forma, uma mãe que tem o conhecimento de que 

o seu filho pode chorar não apenas por fome, mas também por necessidade de afeto, 

pode ter menor intenção de desmamar ao se deparar com o choro de sua criança14.  

Assim, conhecer as percepções maternas a respeito da influência da 

amamentação no desenvolvimento emocional de seus filhos pode direcionar as 

intervenções dos profissionais de saúde. Buscou-se responder à seguinte pergunta: 

“Quais as percepções das mães a respeito da influência da amamentação no 

desenvolvimento emocional de seus filhos?”. Dessa forma, verificar as lacunas 

existentes nesse âmbito e as evidências da influência da amamentação no cuidado 

em saúde poderá trazer sustentação à prática cotidiana dos profissionais.  

Método 

Revisão integrativa com as seguintes etapas: 1) Definição da questão norteadora; 

2) Seleção da amostra; 3) Leitura integral dos estudos; 4) Avaliação dos estudos; 

5)Categorização dos estudos; 6) Análise e Apresentação dos resultados; 7) Discussão 

dos resultados; 8) Síntese do conhecimento.  

A pergunta para revisão integrativa foi: “Quais as percepções das mães a respeito 

da amamentação e do desenvolvimento emocional de seus filhos?”.  
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Não houve período delimitado para que a busca literária fosse a mais abrangente 

possível e os resultados aparecessem de forma livre. A pesquisa foi realizada nos 

seguintes bancos e bases de dados informatizados: Todas as bases de Dados do 

Portal Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Cumulative Index of Nursing and Allied 

Health Literature (CINAHL), SCOPUS, PsycINFO, Embase e portal PUBMED.  

Foram incluídos na busca artigos de acesso on line relacionados ao tema de 

amamentação, desenvolvimento emocional infantil e percepções maternas, nos 

idiomas português, inglês e espanhol. As revisões da literatura, teses, monografias e 

dissertações foram excluídas. A busca foi realizada em quatro momentos diferentes e 

os termos utilizados em português foram: amamentação, aleitamento materno, 

vínculo, percepção materna, percepções maternas, opinião materna, opiniões 

maternas, desenvolvimento infantil, desenvolvimento emocional, desenvolvimento da 

personalidade. Em inglês foram: breast feeding, breastfeeding, breast-feeding, 

emotional development in early childhood, infant behavior, childhood behavior, 

emotional development, child emotional development, early childhood development, 

psychological development, mother's experience, mother, perceptions, mother child 

relations, mother-child relations, mother’s experiences, mother-infant relations, 

maternal experiences, maternal perception, maternal perceptions, breast feeding 

experiences, breastfeeding experiences. 

Foram lidos na íntegra os artigos condizentes pelos resumos e descartados os que 

não se relacionavam à temática. A seguir, foi realizada análise temática de conteúdo 

dos estudos com posterior formação de categorias.  

Resultados e Discussão 

A amostra final foi composta por 13 artigos 15-27. Em relação ao idioma, apenas 

cinco deles foram escritos em português 15-17,26-27, sendo os demais apresentados em 

língua inglesa 18-25. Em relação à nacionalidade, quatro artigos são brasileiros 15,16,26,27, 

um português17, dois dos EUA 18,19, um inglês 20, um dinamarquês 21, um canadense 22, 

um de nacionalidade árabe 23, um espanhol 24, e um proveniente de Singapura 25. 

Dessa amostra, três deles foram selecionados do banco de dados BVS 15,16,26 

(sendo dois em base Scielo15,26 e outro em LILACS16) um em base de dados CINAHL 

19, dois em Scopus 22,23, quatro em PsycINFO 17,18,20,27, um no portal Pubmed 24, e dois 

em base Embase 21,25. Em relação ao ano de publicação online, houve um de 198422, 



130 
 

 

um de 199218, um de 1994 19, um de 2005 17, dois de 2008 16,26, um de 2011 15, dois 

de 2012 20,27, um de 2013 24, um de 2015 21 e dois de 2016 23,25.    

Quanto ao tipo de estudo, um é quantitativo17, quatro são quanti-

qualitativos15,19,24,27, e o restante qualitativos16,18,20,21,22,23,25,26, sendo realizados com 

abordagens variadas por meio de observação, estudo de caso, questionários, 

entrevistas ou grupos focais.  

De forma geral, as pesquisas objetivaram conhecer as percepções maternas sobre 

o desenvolvimento infantil, com foco no desenvolvimento emocional, e identificar se 

as orientações recebidas também se focaram nessa área. Os estudos envolveram 

percepções de mulheres que já haviam sido mães e amamentaram, e mães que 

estavam amamentando no momento da pesquisa. Não houve delimitação de idade 

para as crianças amamentadas.  

Quanto à análise de conteúdo dos estudos, emergiram as seguintes categorias: 

percepções e conhecimentos sobre amamentação, percepções sobre fatores que 

podem influenciar o desmame, percepções sobre fatores que podem influenciar na 

manutenção da amamentação, percepções e sentimentos resultantes da 

amamentação, percepções sobre influência da amamentação no crescimento e 

desenvolvimento infantil e percepções sobre as orientações recebidas pelos 

profissionais. 

1. Percepções e conhecimentos sobre amamentação  

Os estudos mostram uma variação no conhecimento sobre a amamentação: 

algumas mães desconheciam o conceito de “amamentação exclusiva” 23 ou não 

sabiam a real diferença na escolha entre a opção pelo leite artificial ou leite materno 

16. Outras mostraram saber as propriedades do leite materno, bem como descrever as 

técnicas adequadas de amamentarem os seus bebês 24.  

O conhecimento prévio sobre a amamentação pode ter grande influência sobre a 

prática, e mães com maior conhecimento, maior escolaridade ou maior renda tendem 

a ter mais intenção de amamentar por período maior 17,21,27.  

2. Percepções sobre fatores que podem influenciar o desmame 
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A maioria dos estudos mostrou nas falas das mães grande quantidade de fatores 

que influenciam na amamentação. Destaca-se nos estudos que as mães 

frequentemente percebem que o seu próprio leite é “fraco” ou “não 

sustenta”16,20,21,23,25,26. Essa percepção ocorre quando as mães ouvem os choros dos 

seus filhos, trazendo-lhes a sensação de que eles não estão recebendo o aporte 

necessário de calorias, pois o tempo de digestão é severamente mais rápido em 

comparação com as crianças que se alimentam por leite artificial 23.  

Para algumas mães, estabelece-se um círculo vicioso, na medida em que quanto 

mais veem seus filhos chorando por uma aparente fome ou falta de saciedade mais 

ficam preocupadas e insatisfeitas e a produção do leite pode realmente estar 

diminuindo 21. Frente a esse auto conceito, muitas vezes desistem da amamentação 

e oferecem leite artificial 21,25, muitas vezes com adição de alimentos ricos em 

carboidratos como cereais ou “engrossantes” que promovem rápida saciedade 23.  

Destaca-se também a influência das avós, tanto paternas quanto maternas que, 

ao verem seus netos chorando, muitas vezes julgam o cuidado das mães como 

ineficiente e acabam por oferecer leite artificial 23,26. Além disso, destacam-se: 

preocupação com a aparência das mamas 17, dor e fissuras nos mamilos 21,25,27, 

vergonha de amamentar em público 24 sobretudo quando o filho já é maior de um ano, 

tem maior estatura e consegue andar 19,25. 

As condições trabalhistas também são apontadas como fatores que influenciam na 

amamentação. Há falta de apoio por parte das chefias durante o dia de trabalho para 

que a mãe se ausente por um breve período para amamentar e inexistem salas dentro 

do ambiente de trabalho para realizar a ordenha para manutenção da lactação25,26.  

As mães apontam ainda que se sentem inseguras e ressentidas, podendo diminuir 

o tempo de amamentação, por não conseguirem realizar na prática a imagem que lhes 

é imposta por propagandas na mídia e há uma diferença entre “amamentação ideal” 

e “amamentação real” 21,22,26. 

3. Percepções sobre fatores que podem influenciar na manutenção da 

amamentação 

Mesmo diante de tantas dificuldades, verificou-se que quanto maiores as atitudes 

positivas maternas em relação à amamentação já durante a gestação, suas intenções 
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de amamentar e o incentivo de pessoas próximas, maiores também as chances de 

manterem a amamentação por mais tempo 17.  

O companheirismo, o apoio e o incentivo do pai podem influenciar diretamente na 

manutenção da amamentação 22,25,26. Além disso, mulheres que amamentaram o 

primeiro filho, tendem a amamentar por mais tempo o segundo18.  

4. Percepções e sentimentos resultantes da amamentação 

Quando analisadas as falas das mães percebe-se que há um contraste entre 

sentimentos positivos e negativos em relação à prática de amamentar. Algumas mães 

sentem-se completas e satisfeitas ao amamentar, e outras podem sentir-se culpadas 

por terem desistido ou não terem conseguido manter a amamentação.  

As mães que conseguiram manter a prática ou ao menos amamentar por algum 

tempo referem ser uma experiência positiva por passarem carinho, segurança, 

proteção e amor 15,16,19,22,24,25,26,27. Dizem se sentir orgulhosas de si próprias e 

satisfeitas 22,24, mais íntimas de seus filhos 15,26, além de considerarem um momento 

intenso, diferenciado e especial para a criação de vínculo entre mãe e filho 15,16,19,27 e 

reconhecem ser um possível agente capaz de atenuar outras situações estressantes 

19.  

Já quando uma mãe se vê impossibilitada de amamentar, seja por um motivo de 

saúde ou pela sua própria decisão, ela se sente culpada, relatando um “vazio” 

aparente 15 e referindo ser mal interpretada e julgada pela sociedade como incapaz de 

ser mãe por não ter tido a persistência que outras tiveram 22,25. 

5. Percepções sobre influência da amamentação no crescimento e 

desenvolvimento infantil 

 

Entre os estudos que verificaram a percepção das mães sobre a influência da 

amamentação no desenvolvimento infantil, destacam-se os relatos de que as 

motivações para as mães amamentarem são por saberem que é mais saudável e 

natural para seus filhos, favorece o crescimento mais adequado da criança e 

desenvolvimento do seu sistema imunológico, do sistema ósseo e do cérebro, previne 

agravos à saúde, além da proporção de nutrientes mais equilibrada do leite materno 

quando comparado ao leite artificial. Elas reconhecem que o leite materno atua como 
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um facilitador do funcionamento do sistema gastrointestinal, diminuindo as cólicas e 

alergias, e favorecendo a digestão15,17,19,23,26,27. Essas publicações evidenciam que as 

mães conhecem sobre os benefícios da amamentação para o desenvolvimento físico 

das crianças. 

Com relação ao desenvolvimento emocional relatam que um dos motivos para 

manter a amamentação é para auxiliar a criança a ser mais segura, contente e madura 
19. 

6. Percepções sobre as orientações recebidas pelos profissionais 

Ao se tratar da prática de profissionais da área materno-infantil, algumas mães se 

sentem felizes ao perceberem que suas incapacidades eram menores do que 

esperavam, como quando a mãe quer desistir de amamentar por estar com fissura no 

mamilo, porém ela é auxiliada com técnicas capazes de curar sua dor25. Entretanto, 

há muito mais percepções maternas de caráter negativo a respeito das orientações 

recebidas pelos profissionais.  

A maioria das orientações recebidas pelos profissionais retratadas na literatura 

foram confusas, de modo que cada profissional demonstrava uma maneira diferente 

de auxiliar as mães, muitas vezes, tornando o processo de amamentação pouco 

individualizado, atuando de forma mecânica em demasia 21,22,26,27, e incentivando até 

mesmo o uso da mamadeira de forma abusiva e muitas vezes desnecessária 20.  

Não se encontrou relatos sobre orientações de profissionais sobre o impacto da 

amamentação no desenvolvimento emocional das crianças. 

Partindo do pressuposto de que o conhecimento em saúde é primordial para 

melhorias na manutenção da amamentação de forma global, o presente estudo 

observou a escassez de publicações nessa esfera específica, ainda que ela seja de 

extrema relevância. Juntamente a isso, têm-se profissionais que em sua maior parte 

são despreparados não apenas por não atribuírem à criança um cuidado integral 

individualizado, mas por muitas vezes não terem conhecimento científico necessário 

do impacto da amamentação no cuidado à saúde, e por consequência, não 

conseguirem difundi-lo às mães.  

  



134 
 

 

Conclusão 

Quanto à análise de conteúdo dos estudos, emergiram as seguintes categorias: 

percepções e conhecimentos sobre amamentação, percepções sobre fatores que 

podem influenciar o desmame, percepções sobre fatores que podem influenciar na 

manutenção da amamentação, percepções e sentimentos resultantes da 

amamentação, percepções sobre influência da amamentação no crescimento e 

desenvolvimento infantil e percepções sobre as orientações recebidas pelos 

profissionais. 

Esse estudo apresentou como as mães percebem a amamentação, seus 

conhecimentos e suas dificuldades e potencialidades que estimulam o desmame ou a 

manutenção desta prática. Também demonstrou os sentimentos, sejam eles de 

alegria e satisfação em conseguir amamentar ou culpa por não terem iniciado ou 

mantido a amamentação. As percepções sobre influência da amamentação no 

crescimento e desenvolvimento infantil e percepções sobre as orientações recebidas 

pelos profissionais também foram relatadas. É notável o impacto das orientações 

profissionais nas percepções maternas sobre a amamentação.  

Encontrou-se um único estudo sobre as percepções maternas sobre a influência 

da amamentação no desenvolvimento emocional infantil.  

Assim, a influência da amamentação no desenvolvimento emocional das crianças 

pode ser uma vantagem a mais para compor as orientações de incentivo à 

amamentação, pois o maior vínculo afetivo entre mãe e criança, promovido pela 

amamentação, pode favorecer o desenvolvimento emocional infantil, com impacto 

inclusive a longo prazo. As orientações devem enfocar os benefícios do aleitamento 

materno e considerar possíveis dificuldades inerentes a esta prática.  

Para futuras pesquisas, sugere-se a realização de estudos que apresentem de 

forma focada as percepções maternas sobre a influência da amamentação no 

desenvolvimento emocional de seus filhos. Por meio desses, espera-se que os 

pesquisadores e profissionais de saúde se sensibilizem para melhorar as orientações 

sobre a amamentação e seu impacto na promoção do desenvolvimento integral 

infantil.  
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