Amamentação: um olhar sobre os cuidados
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IntroduÃ§Ã£o: Desde os primórdios dos tempos que a sobrevivência do ser humano, à semelhança de outras
espécies, tem sido o aleitamento materno. O aleitamento materno é fundamental para a saúde e o
desenvolvimento das crianças e importante para a saúde das suas mães.Contudo, estudos apontam que, no
século XVIII, a prática de amamentar era pouco valorizada pelas pessoas da sociedade europeia, recorrendo por
isso a amas-de-leite. Em função do desmame precoce, houve um aumento da mortalidade infantil (Bitar, 1995).
Objetivos: Analisar os cuidados de Enfermagem prestados à mulher durante a amamentação.
Metodologia: A pesquisa documental é um tipo de pesquisa que assenta em fontes primárias, cujo estudo
produz informação significativa, passível de ser apresentada como evidência.Com o objetivo de analisar a
história do aleitamento materno, utilizou-se como metodologia a pesquisa documental, analisando livros de
referência para a Medicina, para as Escolas de Enfermagem e sua prática clínica nos anos de 1922 e 1947,
dando enfase ao percurso da história em Enfermagem no tema em questão e à contribuição da investigação para
o desenvolvimento do conhecimento até à atualidade.
Resultados: Os resultados evidenciados centram-se na comparação da bibliografia consultada, nos anos
anteriormente referidos e à luz dos conhecimentos atuais, sendo que se constatam diferenças significativas nas
indicações relativas ao aleitamento materno, nomeadamente no que respeita ao posicionamento e pega.Não
obstante, existe uma conformidade evidente. Apesar de alguns períodos de oscilação atribuídos a questões
socioeconómicas, os estudos empíricos e científicos são consistentes na demostração dos benefícios do
aleitamento materno, tanto para a mãe como para a criança.
ConclusÃµes: Da análise documental verificamos que é indubitável a importância da amamentação, com
inúmeros benefícios para a mãe e para a criança. Propriedades imunológicas, nutricionais e biopsicossociais são
referidas desde os primórdios dos tempos, associadas a maior salubridade e melhores índices de morbilidade e
mortalidade neonatal e infantil. Contudo, o valor social atribuído ao aleitamento materno não foi sempre o
mesmo.Com a evolução da história e com o contributo da evidência científica encontramos na atualidade
aconselhamento em aleitamento materno, cada vez mais autónomo, por parte da enfermagem, com o objetivo de
ensinar, instruir e capacitar as mães/casais.
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