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1 INTRODUCAo

"A pratica da amamentaC;80 tem uma trajetaria determinada pelo

conjunto de interac;oes vivenciadas pela nutriz, dentro do contexto, no qual esta

experiencia se da" (SILVA, 1997, pA5). 0 pai pertence e e sujeito atuante

deste contexto, podendo influenciar positivamente ou negativamente na

construC;80 do significado de amamentar para a nutriz.

No sexto semestre do Curso de GraduaC;80 em Enfermagem da

Universidade Federal do Rio Grande do Sui, tive a oportunidade de estagiar na

Unidade de InternaC;80 Obstetrica de um Hospital Amigo da Crianc;a, que

incentiva 0 aleitamento materno. Observei que a pratica da amamentaC;80 e

incentivada somente as nutrizes, e n80 havia a participaC;80 de familiares junto

as puerperas' Questionava se principal mente os pais, tendo em vista que na

sua maioria eram os que passariam a maior parte do tempo com a nutriz e 0

bebe em casa, saberiam apoia-Ios no aleitamento, se tinham nOC;80 da

importancia deste auxflio, indireto ou diretamente no aleitamento materno.

Outro fator inquietante e a formaC;80 do vfnculo familiar. Orientar e

incentivar estes pais a apoiar a nutriz na amamentaC;80, provavelmente ira

contribuir para a formaC;80 de apego do casal com 0 bebe e 0 fortalecimento de

vfnculos. Segundo Maldonado, Dickstein e Nahoun (1997, p.149) "0 perfodo do

pas-parte tem repercussoes significativas no relacionamento do casal e

costuma trazer a tona vivencias relevantes no homem".

Tendo em vista a importancia de inserir 0 'pai neste momento

"amamentaC;80" propus-me a buscar nestes sujeitos "pais" qual sua opini80



sabre sua mulher amamentar, se gostariam de participar deste momenta com a

nutriz e a bebe, se julgam necessaria serem preparados para a apoio na

amamentagao, e de que forma consideram que poderiam receber este preparo.

o exito do aleitamento materna e altamente provavel se a pai for

favoravel a esta pratica. Contudo esta sera ainda mais eficaz, quando ele tiver

conhecimento sabre as vantagens e manejo do aleitamento (Lana, 2001 ).lCom

este estudo pretendo conhecer de que maneira as pais podem participar como

parte integrante no processo de amamentagao; despertar a interesse dos pais

no apoio a nutriz na amamentagao; salientar a importancia deste apoio na

amamentagao e fornecer subsidios a equipe multiprofissional para estimular a

participagao do pai no processo de amamentagao.



Conhecer de que forma 0 pai pode participar como parte integrante no

processo da amamentagao.

Despertar 0 interesse do pai no apoio it ·nutriz na amamentagao;

salientar a importancia do apoio do pai como agente atuante na

amamentagao;

fornecer subsidios it equipe multiprofissional para que possam incentivar e

orientar os pais inserindo-os no processo de amamentagao.



3 FUNDAMENTACAo TEORICA

Com 0 objetivo de subsidiar a analise do tema, busquei um referencial

te6rico a cerca do periodo da amamentayao e da participayao dos familiares,

em especial 0 pai neste periodo. Segundo Trivinos (1987, p.102) "0

investigador, apoiado num conjunto de conceitos, de alguma maneira esta

iluminando um aparte da realidade e tera, sem duvida, maior seguranya para

realizar sua ayao".

o homem, segundo Barison citado por Paulina (2001), deve agir como

cumplice diante das dificuldades, e tambem tirar de perto pessoas que estejam

atrapalhando a adaptayao da mae e do bebe.

Maldonado, Dickstein e Nahoum (1997) abordam que compartilhar com

a mulher as tarefas da casa e os cuidados com 0 bebe e um papel fundamental

do homem, quando 0 casal se estrutura numa relayao igualitaria, com

cooperayao e solidariedade.

o pai do bebe, ao apoiar a mulher no periodo da amamentayao, que se

mostra, muitas vezes, complexo para a nutriz e 0 bebe, desenvolve uma

relayao de fortalecimento na interrelayao do casal. Segundo Maldonado,

Dickstein e Nahoun (1997) e Klaus e Kennel (1993) a uniao do casal neste

periodo e crucial para a formayao do apego entre 0 casal e 0 bebe. No periodo

da amamentayao, 0 recem-nascido desenvolve, inicia e estimula a operayao de

mecanismos sensoria is, hormonais, fisiol6gicos, imunol6gicos e

comportamentais que vinculam os pais ao bebe.



suas necessidades e ajuda do familiar atr~ves de suas orienta<;6es.A autora
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para 0 desenvolvimento do bebe e 0 quanta gostaria que ela amamentasse,

encorajando-a assim a amamentar.

Schneider et al. (1997), abordam que a amamentactao e analisada e

avaliada segundo do is prismas: 0 biol6gico e 0 simb6lico. 0 argumento usado

no primeiro prisma e imunitario. Contudo, 0 segundo prisma valoriza a

contribuictao simb61ica do leite no qual, ele e considerado uma forma de unir

mae e filho. Porem as vis6es excluem a participactao do pai, devido ao fato

deste nao produzir leite para amamentar, nao podendo obter 0 vinculo formado

pela mae.

Entretanto, Maldonado, Dickstein e Nahoum (1997) e Campestrini (1992)

consideram necessario e crucial a participactao do pai no processo de

amamentactao. 0 casal, ao engravidar, assume em conjunto 0 compromisso

com 0 bem-estar do bebe, e portanto deverao ser preparados para a chegada

do recem-nascido, estando mais aptos para enfrentar e adaptar-se as

mudanctas e dificuldades relativos aos cuidados do bebe.

Serafim (1999), em urn estudo semelhante a este em uma comunidade

de Sao Paulo, revela que os pais, sujeitos de seu estudo, em sua grande

maioria sentem a necessidade de serem melhor informados sobre a

amamentactao e que esse preparo Ihes ajudaria a melhor incentivar e auxiliar a

mulher neste periodo. 0 estudo sera melhor explorado no decorrer do trabalho,

tendo em vista que subsidia 0 mesmo.



A pesquisa e classificada como explorat6ria descritiva com abordagem

qualitativa, que como refere Gil (1989), proporcionara maior familiaridade com

o problema e aprimorara as ideias.

A abordagem qualitativa segundo Polit e Hungler (1995), baseia-se na

premissa que s6 podemos compreender os individuos e as suas experiencias a

partir da sua descriCf80.

o campo de pesquisa foi a Unidade de InternaCf80 Obstetrica do Hospital

de Clinicas de Porto Alegre.

A escolha desta unidade foi em funCf80 da pesquisadora acreditar que 0

puerperio e 0 momenta em que 0 pai inicia 0 estabelecimento do vinculo com 0

bebe. Tambem e 0 momenta em que a mulher necessita de cuidados e

atenCf80. 0 pai podera, ent80, auxilia-Ia contribuindo, assim, com a formaCf80

do vinculo entre eles.

Verifiquei dificuldades em entrevistar os pais na Unidade de InternaCf80

Obstetrica, pois percebia que estes estavam preocupados em deixar a esposa,

e muitos negaram-se participar da entrevista, pois aquele era 0 unico momenta

em que tinham para visitar 0 filho e a nutriz. Alguns pediram que eu retornasse

a noite, sendo este um momento, segundo "eles, mais calmo para que 0 bebe e

a nutriz ficassem sem a sua presenCfa.



Os sujeitos que participaram do estudo foram dez pais de recem-

nascidos que estavam na Unidade de Internactao Obstetrica acompanhando 0

puerperio de suas esposas, sendo que todos coabitam com a nutriz e 0 recem-

nascido.

Os dados foram coletados ate 0 momenta em que a pesquisadora

constatou que as informact0es dadas pelos participantes responderiam a

questao do estudo e/ou quando ocorreu a saturactao dos dados. Segundo

Trentini e Paim (1999), a saturactao se estabelece quando ha repetictao das

informactoes, considerando-se entao 0 tamanho da amostra adequada, quando

as informact0es coletadas forem relevantes e completas, respondendo a

questao de estudo.

Minayo, (1996, p.102) aborda que na pesquisa qualitativa a preocupactao

se da no aprofundamento e compreensao do que sera estudado, Podendo-se

"considerar uma amostra ideal aquela capaz de refletir a totalidade nas suas

multiplas dimensoes".

Com a finalidade de preservar 0 anonimato dos sujeitos do meu estudo,

Ihes atribui nomes fictlcios de homens a mim familiares e admiraveis. Abaixo
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ca racteriza rei os sujeitos para uma melhor compreens80 posterior dos dados

apresentados.

Ricardo, 25 anos; primeiro grau incompleto; auxiliar de servigos gerais;

mora com a filha de 4 anos e a esposa; cat6lico. Experiencia na amamentag80

da filha de quatro anos.

Getulio, 19 anos; primeiro grau inco.mpleto; servente de obra; mora com

a sogra, a esposa e 0 filho mais novo da esposa; cat6lico. Sem experiencia na

amamentag80 de filhos. Espectador na amamentag80 de familiares.

Leopoldo, 34 anos; primeiro grau incompleto; desempregado; mora com

a esposa e dois filhos; cat6lico. Experiencia na amamentag80 dos filhos

anteriores.

Rodrigo, 18 anos; primeiro grau completo; office boy; mora com a

esposa; cat6lico. Sem experiencia na amamentag80 de filhos. Espectador na

amamentag80 de familiares.

Romulo, 23 anos; segundo grau completo; industriario; mora com a

esposa; cat6lico. Sem experiencia na amamentag80 de filhos. Espectador na

amamentag80 de familiares.

Cezar, 23 anos; segundo grau completo; motoboy; mora com a esposa e

com os pais dela; cat6lico. Sem experiencia na amamentag80 de filhos.

Espectador na amamentag80 de familiares.

Thiago, 36 anos; segundo grau completo; comerciante; mora com 0 filho

do seu primeiro casamento, sua filha com esta esposa atual e com a esposa;

espirita. Com experiencia na amamentag80 dos filhos anteriores.



Joaquim, 35 anos; segundo grau completo; vendedor; mora com a

esposa, cunhada e sobrinha; cat6lico. Sem experiencia na amamentaQ80 de

filhos. Espectador na amamentaQ80 de familiares.

Paulo, 27 anos; primeiro grau completo; pedreiro; mora com a esposa e

com os pais dele; cat6lico. Sem experiencia na amamentaQ80 de filhos. Com

experiencia como espectador na amamentaQ80 de familiares.

Mateus, 31 anos; segundo grau completo; policial militar; mora com a

esposa e 0 primeiro filho; cat6lico. Com experiencia na amamentaQ80 de filhos

anteriores.

Para a coleta dos dados foi realizada uma entrevista semi-estruturada

com cada sujeito, individualmente. A entrevista semi-estruturada e aquela em

que 0 pesquisador, a medida que interage com 0 sujeito vai progredindo e

aprofundando 0 tema, objeto desse estudo. "Tal modalidade de entrevista

possibilita investigar urn tema na sua maxima horizontalidade, verticalidade e

profundidade" (TRENTINI E PAlM, 1999, p.87)

Estas entrevistas foram gravadas. em fita cassete e, ap6s serem

transcritas, as fitas foram desgravadas.

A data da entrevista, local e horario foram previamente agendados com

os sujeitos, ap6s 0 aceite em participar do estudo.
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o instrumento a ser utilizado durante a entrevista (Apendice A), contem

uma ficha de identificagao com dados que caracterize 0 sujeito e perguntas

pertinentes aos objetivos do estudo.

o instrumento foi testado previamente (pre-teste) a coleta definitiva dos

dados, com a finalidade de verificar a compreensao das perguntas pelos

sujeitos. Foram inclufdas as informag6es dos sujeitos submetidos ao pre-teste,

tendo em vista que as quest6es nao foram reformuladas, e os sujeitos

responderam aos questionamentos da pesquisadora.

Conforme Polit e Hungler (1995, p.169), "0 pre-teste constitui uma

tentativa para que se determine se 0 instrumento esta enunciado de forma

clara, livre das principais tendencias e alem disso, se ele solicita 0 tipo de

informagao que se deseja".

o projeto Foi encaminhado a Comissao de Pesquisa e Etica do hospital

de Clfnicas de Porto Alegre, onde foi realizado 0 estudo ap6s a aprovagao do

mesmo (Anexo A).

Respeitando os procedimentos eticos previstos pelo Conselho Nacional

de saude, especificados nas diretrizes e normas regulamentadoras de

Pesquisas em Seres humanos ( CO~SELHO NACIONAL DE SAUDE,

RESOLUC;AO 196/96), os sujeitos foram informados sobre os objetivos do

estudo, bem como do respeito ao anonimato. Anteriormente a realizagao da

entrevista os sujeitos assinaram 0 Termo de Consentimento Informado



(Apendice B) em duas vias, uma via ficou com a pesquisadora e a outra com

Blbliotec<:i
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(Apêndice B) em duas vias, uma via ficou com a pesquisadora e a outra com 

cada sujeito. 

Também foi orientado a cada sujeito o fato de que o mesmo poderia 

negar-se a participar do estudo, podendo desistir em qualquer etapa do 

mesmo, sem ônus à assistência da dupla mãe-bebê. 

4.5 Análise dos Dados 

Para a análise dos dados a pesquisadora seguiu o método de análise de 

conteúdo do tipo temática proposta por Bardin (1977). Conforme esta autora, 

essa análise "aumenta a propensão à descoberta" e "consiste em descobrir os 

núcleos de sentido que compõem a comunicação e cuja presença, com 

freqüência de aparição podem significar alguma coisa para o objetivo analítico 

escolhido"( BARDIN, 1977, p.105). 

De acordo com Bardin (1977), as fases da análise de conteúdo são 

organizadas por três pólos cronológicos. O primeiro é a pré-análise, que consta 

de um período de intuições e organização, a fim de operacionalizar e 

sistematizar as idéias iniciais; após a pré- análise, segue-se a exploração do 

material, que consiste na codificação e categorização das informações obtidas; 

o terceiro é a interpretação, onde se analisa as categorias temáticas, 

sustentadas em um material teórico. 

Ao realizar a análise do estudo, a pesquisadora seguiu os passos 

propostos por Bardin (1977) a seguir descrita: 

8Jbliotecé:l 
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Primeiramente a pesquisadora transcreveu as fitas, respeitando na

integra a fala dos sujeitos;

Ap6s a transcri<;ao realizou uma leitura exaustiva do conteudo das

entrevistas;

Cada entrevista foi dividida em unidades de significados que ap6s foram

agrupadas segundo sua similaridade;

As unidades de significados com similaridade de conteudo foram

categorizadas dando origem ao subtemas ..Estes, ap6s sofrerem nova analise,

originaram as categorias finais ou os temas propriamente ditos.

Os temas emergidos da analise sac:

• Valoriza<;ao da amamenta<;ao e exclusao do pai no processo

de amamenta<;ao;

• Participa<;ao do pai no apoio a nutriz durante 0 processo de

amamenta<;ao;

• Necessidade de aprendizado dos pais para apoiar a nutriz no

processo de amamenta<;ao.



5. ANALISE E INTERPRETACAo DOS DADOS

5.1 TEMA UM: VALORIZACAO DA AMAMENTACAO E EXCLUSAO DO PAl

NO PROCESSO DE AMAMENTACAO

Eu acho que mamar se faz necessario para 0 proprio
crescimento da crian(fa. Mateus.



o leite e como se fosse uma vitamin a para ele, e a fo((;a, e
como ele vai se sustentar para qualquer probleminha que
acontecer (...) 0 leite da mae e a forqa para ele. Cezar



E com 0 peito ele se sente mais confortavel, mais acariciado,
pois se tu for dar na mamadeira, tu pode dar, mas tu nao esta
junto a ele, nao esta sentindo 0 teu calor, 0 teu afeto, porque
tudo isso conta para 0 bebiL. ter uma boa ligagao com a mae e
com 0 pai. R6mulo



Ihes e eoneedido ao ter 0 poder de amamentar. E 0 que apareee no relato de

As mulheres tem algo nobre, algo divino, por poder amamentar.
Thiago

Esse momento e uma traea de energia entre as duas, de bem
estar, entao eu pracura respeitar, isso nao e se afastar. Thiago

Na realidade 0 pai se sente a parte, eu nao sei de nada, ela e
que sabe, a gente se sente excluido. Mateus



Eu acho importante 0 pai estar junto em todos os momentos
porque 0 bebe e a mulher se sentem mais protegidos. Paulo

rela(fao familiar em que nao se privem de. viver a emo(fao de ser pai em todo

Eu acho que agora, neste· momento, e 0 unico dever que ela
tem e esse de estar amamentando. Paulo



Almeida (1999, p.15) refere que "a amamenta<;80, alem de ser

biol6gicamente determinada, e socioculturalmente condicionada, tratando-se

portanto de um ato impregnado de ideologias e determinantes que resultam

23 

Almeida (1999, p.15) refere que "a amamentação, além de ser 

biológicamente determinada, é socioculturalmente condicionada, tratando-se 

portanto de um ato impregnado de ideologias e determinantes que resultam 

das condições concretas de vida". 

Forna (1999), aborda que é impo-rtante respeitar o desejo da mãe, 

contudo revela que a sociedade reprime as mães que optam por não 

amamentar. Está incutido no posicionamento das pessoas que nutrir seu filho é 

uma obrigação da mulher, é algo que é da natureza. Isto frustra as mulheres 

que desejam amamentar mas não conseguem. O insucesso da amamentação, 

segundo Lana (2001) é atribuído à mãe, que acaba por culpar-se. Não 

considera-se contudo, os fatores que contribuem para o desmame precoce ou 

até mesmo o desejo de não amamentar da mulher. 

A tomada de decisão em relação a amamentar segundo Silva (1997) 

segue uma avaliação realizada pela nutriz das necessidades do recém-nascido 

e dela. A prioridade reconhecida por ela decidirá sua ação e conduzirá ou para 

o desmame ou para que esta persista em amamentar e transpor os obstáculos. 

Porém esta decisão refletirá na vida do bebê, na dela e no conjunto familiar. 

A mulher desde que engravida assume o papel de mãe e com isso a 

função de proteger e cuidar do seu filho. A amamentação, entra neste 

momento como uma forma de assegurar o alimento, considerado pelos sujeitos 

do estudo como insubstituível. Devido a isso está é exigida a função de 

amamentar. 

Nakamo e Mamede (1999, p.72) aborda que em seu estudo observou 

que a mulher por ser provedora do leite materno, envolve-se em um jogo de 

, . 
.. I • :.. , -. 



ambivalemcia e compensa9ao, a medida que circunscreve em si mesma a

responsabilidade e a culpa de tudo que poderc~ vir a acontecer a crian9a,

tornando-se "cumplice da sua propria opressao".

E colocado a nutriz somente pontos positivos da amamenta9ao, porem

esta vivencia, muitas vezes, momentos de dor, desconforto, desilusao,

inseguran9a quanta ao leite. Algumas mulheres ainda nao conseguem

amamentar, mesmo desejando, 0 que Ihe causa culpa e sentimento de

incapacidade de ser mae na sua totalidade.

Silva (1997) aborda que amamentar nao necessariamente define 0 papel

de mae uma vez que mediante suas necessidades e prioridades esta pode ver-

se obrigada a desmamar seu filho ate mesmo para garantir a subsistencia dele,

uma vez que ela mantem seu papel de mae independente de amamentar ou

nao, mas certamente a amamenta9ao qualifica 0 ser mae.

Portanto, 0 processo de amamentar esta vinculado a percep9ao,

interpreta9ao e significado que a mulher atribui a amamenta9ao. Estes serao,

no entanto, determinados pelo contexte social, econ6mico e familiar desta

mulher, influenciando diretamente na sua decisao em amamentar. Outro fator

relevante a nutriz sac as experiencias por ela ja vivenciadas em rela9ao a

amamenta9ao.

A decisao da mulher em nao amamentar pode desapontar e

desestimular 0 paL Iguns verbalizam que nao aceitam que a mulher negue 0

peito ao bebe, dizem-se contra as mulheres que nao amamentam por estetica,

e referem que esta deve amamentar enquanto tiver leite, nao existindo um



Eu acho que a mulher deve amamentar, porque como eu ja
disse antes 0 leite materna e a melhor coisa tanto para ela
como para 0 bebe. R6mulo

Eu sou contra a mulher dfzer que nao vai amamentar porque
vai cair (0 peito), por estetica. Thiago

Eu tenho experiencia (de amamentar;ao)com a minha cunhada,
mas foi negativa, porque ela deixou de amamentar com a
desculpa de nao ter leite, mas eu acho que nao e motivo,
porque se ela deu mama para 0 outro ate dois anos, por que
negar a este que so tem dois meses. Rodrigo
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era insuficiente ou fraco para 0 bebe. Crenc;as como estas, tambem saD

apresentadas por Gonc;alves (2001) em seu estudo sobre crenc;as e praticas

das nutrizes e seus familiares no aleitamento materno. Esta autora enfatiza

que devem haver orientac;oes a cerca das caracterfsticas do leite, pois ao

desconhece-Ias, a nutriz tern uma ideia err6nea quanta a qualidade de seu leite

desmotivando-a e induzindo-a a introduzir outros complementos lacteos ao

bebe.

Ao longo deste estudo, esperava que fossem abordadas pelos pais

entrevistados, as vantagens econ6micas, e a praticidade do aleitamento

materno, tendo em vista 0 baixo nfvel s6cio econ6mico dos sujeitos, porem,

estas questoes em nenhum momenta foram abordadas pelos entrevistados. A

importancia do aleitamento materno a nutriz, foi somente lembrada no

momenta em que justificam seus posicionamentos com relac;ao ao dever em

amamentar.

Em suma, a importancia que os pais creditam ao aleitamento materna e

vital para 0 sucesso deste. Giugliani (1994) aborda a importancia que 0 esposo

/companheiro deposita no aleitamento materno, e,o apoio dedicado a nutriz e

significativamente 0 estfmulo mais importante que a mulher pode receber. Esta

autora revela ainda, que varios estudos suportam esta hip6tese e destacam

que a importancia do pai na amamentac;ao esta diretamente relacionado a

durac;ao do perfodo em que seus filhos serao amamentados.
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5.2 TEMA 0015: PARTICIPACAO DO PAl NO APOIO A NUTRIZ DURANTE

o PROCESSO DE AMAMENTACAO

A nutriz quando esta aleitando necessita de apoio, pois, muitas vezes,

este e um momenta diflcil, onde ansiedades e dificuldades sac comuns, alem

de provocar intenso cansac;o na mulher. A mulher neste perfodo tende a tornar-

se mais sensfvel e emotiva.

A mae segundo Lana (2001) esta num momenta de maior fragilidade,

tanto f1sica pelo momenta do parto, como emocional devido aos sentimentos

negativos, como 0 medo, ansiedade, angustia, culpa, tristeza, e depressao,

sentimentos que permeiam este momento.

o seu bebe agora depende dos seus cuidados, 0 que Ihe provoca

intensa inseguranc;a e medo.

Neste tema da participac;ao do pai no aleitamento atraves do apoio a

nutriz aparecem como subtemas 0 apoio ~ms afazeres domesticos, apoio nos

cuidados ao recem-nascido e aos outros filhos; apoio as necessidades

emocionais, as necessidades f1sicas da nutriz e apoio nos momentos de

dificuldades da nutriz com 0 aleitamento materno.

Contudo dentre os sujeitos, temos os pais que ja tiveram experiencia

com amamentac;ao de seus outros filhos e aqueles sem experiencia com a

amamentac;ao de seus filhos. Pude perceber que a experiencia adquirida na

amamentac;ao de seus filhos e aquela em que 0 pai tem alguma atuac;ao

enquanto que a experiencia de ver familiares amamentando e apenas como

observadores, sem atuac;ao direta.



mais tempo e disposic;80 para 0 cuidado ao recem-nascido e para a

amamentac;80.\ Ricardo explica que tendo como referencial a sua experiemcia

Quando ela sai do hospital, quem fica fazendo as coisas da
casa sou eu, cozinho, lavo louga, ela nao faz nada, por 45 dias,
ela nao faz nada ... eu apoio ela em tudo, ela fica muito
cansada, nao pode fazer. Ricardo



tambem precisam de atenCfao para nao sentirem-se exclufdos com a vinda do

bebe. Ao dar carinho e prestar cuidados aos outros filhos pensam estar

ajudando a nutriz, deixando-a mais tranquila.l Mateus, em sua fala abaixo,

Tem tambem 0 primeiro bebe e eJe ja esta reagindo com a
vinda deste bebe, e nao da para deixar de Jado, dentro do
possiveJ, dar 0 que eJe precisa, porque senao eJe vai pensar:
agora, s6 porque tem ooutro, me deixaram sozinho ... e s6 eJe,
nao me querem mais. Mateus

Eu trabaJhava de manha cedo e a minha fiJha chorava muito a
noite, e ai, eu revezava com eJa, cada um dormia um pouco(. ..),
varias noites eu fiquei cuidando de/a. Eu acho que vai ser
assim com este bebe. Leopoldo



Esta parte de cuidar 0 bebe, eu nao gosto, eu penso que vou
pegar, machucar, eu prefiro fazer outras coisas para ela, e ela
ficar com mais atenc;ao para 0 bebe. Ricardo

apoio emocional, alguem que as compreenda em suas angustias, respeitando-

as, torna-se mais facil transpor este momentol 0 pai e a pessoa que esta mais

Eu sempre ap6io ela, para ela nao dizer assim: agora que eu
ganhei 0 bebe, ele nao quer mais me ajudar, porque a mulher e
assim, p6e na cabec;a que 0 cara esta isolando ela. Entao, eu
procuro dar carinho para ela. Ricardo



Leopoldo refere que este e um momento de tensao para a nutriz e e

Agora eu tenho que ter pa cien cia, mais pa cien cia, porque
agora vem a tensao p6s-parto, qua/quer coisinha e/a vai se
estressar (...). Leopoldo

Eu tentava ajudar dando a/imentar;ao que ajuda na
amamentar;ao, estimu/a 0 /eite a vir .Thiago



ao que experenciava. Eles Informam nao ter conhecimentos se a maneira

E ate para ajudar eu mama va nela, porque a bebe era muito
pequeninha, m30 tinha forga, e ai, ficava muito empedrado (0
leite), depois nos compramos 0 aparelhinho. Leopoldo

Na amamentagao do meu primeiro filho, a mae nao quis
amamentar por estetica (...), entao eu levei a minha atual
companheira para amamentar meu filho (...) Na amamentagao
deste (primeiro filho), eu me obriguei a participar (...), JfJ na
(amamentagao) da minha atual companheira, eu nao vou
pre cisar (interferir) porque nao deu problema. Thiago



Uma coisa que eu ajudava e que quando a minha esposa
vo/tou a traba/har na fabrica, nos horarios de mamar eu pedia
para todo mundo parar para nao fazer baru/ho, aque/e
momenta era da minha filha e da minha mu/her, ali e/as
estavam trocando energia, e precisavam de sossego. Thiago



5.2.2.1 Expectativas do pai quanto ao apoio it nutriz nos afazeres

domesticos e no cuidado ao RN

Eu apoio fazendo todas as coisas de casa para deixar a mae
com mais tempo para 0 bebe(. ..). R6mulo

Quanto a cuidar do bebe eu posso ate fazer, mas eu nao tenho
o Dom, porque isso e um Dom que vem desde que a mulher
nasce, ela traz de ben;o, mas eu posso aprender. Paulo



E a gente tem que cuidar (do bebe), porque, as vezes, a
mulher tem outros afazeres, ai, a gente fica com 0 bebe para
ela poder fazer 0 servigo. R6mulo

( ..) e tambem vou cuidar do bebe, quando ela vai tomar banho
ou fazer alguma coisa. Cezar

Tem muita gente que diz que se a mBe se incomodar para de
dar leite ... Eu a ap6io tendo um relacionamento normal sem
brigas. Getulio



Eu ap6io ela ajudando a ser persistente, a nao desistir,
entender que e dificil, mas antes de desistir, tem que tentar.
Rodrigo

Porque, as vezes, eles (a nutriz e 0 bebe) tem aquelas crises
de nervosismo, de chora, e eu tenho que ter calma nesta hora,
porque senao, acaba transmitindo para a pr6pria esposa,
porque a mulher quando comec;a a chorar ela fica nervosa, e
ate perde 0 contrale da situac;ao e tu man tendo a calma ja e
uma grande ajuda. R6mulo



E toda mae fica nervosa na hora de dar de mamar, porque nao
sabe se 0 leite esta sendo 0 suficiente, ou se 0 leite vai ser
saudavel para 0 bebe, a gente tem que dar uma fo((:;a.R6mulo

Eu vou apoia-Ia dando 0 que ela precisa, porque tem gente que
diz que se a mae se incomodar, ela para de dar leite. Getulio



Eu apoio dando coisas que fortalecem 0 leite, porque tem
muitas coisa que a gente diJ e que ela toma que ajuda no leite,
as vitaminas VelO tudo para oleite .Getulio

5.3 TEMA TRES: NECESSIDADE DE APRENDIZADO DOS PAIS PARA
APOlAR A NUTRIZ NO PROCESSO DE AMAMENTACAO

o autor acima referido, acredita que a participa9ao do marido contribui

significativamente para a obten9ao de resultados e experiemcias positivas para



5.3.1 Pais que percebem-se preparados para apoiar it nutriz na

amamentac;ao

5.3.1.1 Pais que desejam receber mais orientac;oes sobre 0

aleitamento

Sim eu me sinto preparado .... gostaria (de receber orientag6es
sobre 0 aleitamento), porque quanta mais a gente sabe, para
explicar para ela quando ela nao sabe, ai, fica melhor, tu
entende mais um pouquinho para dar explicagao para ela.
Ricardo

5.3.1.2 Pai que nao deseja receber mais orientac;oes sobre

aleitamento materna



Sim tota/mente (sente-se tota/mente preparado para apoiar a
nutriz) e nao vejo a necessidade de nenhum curso. Joaquim

Eu me sinto preparado emociona/mente, mas a tecnica (de
amamentac;ao) eu nao sei, 0 que eu sei e 0 que todo mundo
fa/a que 0 /eite da mae e especial, essa propaganda todo
mundo ve, mas esta fa/tando uma explicac;ao para as
pessoas ... se a minha esposa chegar e me perguntar porque 0
/eite da mae e me/hor que 0 da lata, eu nao vou saber explicar,
pois os dois engordam igua/. Thiago



5.3.2.1 Pais que desejam receber mais orientac;oes sobre

Paulo disse que nao sente-se totalmente preparado para 0 apoio a

Necessario e (receber mais informagoes) mas fica diffcil por
causa do horario, mas se eu pudesse fa gostar muito. Paulo

5.3.2.2 Pai que nao deseja receber mais informac;oes sobre

aleitamento materno

Nao (deseja receber mais informagoes). Eu gosto de ficar
sabendo no momento em que acontece (as dificuldades). a
preparo e so quando acontece 0 problema senao nao precisa.
Cezar
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Questionei-me muito quanta ao porque desta posiCfao adotada por este

pai, que durante todos os momentos da entrevista demonstrou-se cooperativo

e interessado no aleitamento do seu filho. Acredito que este posicionamento

esta alicerCfado por influencia cultural em relaCfaoa participaCfao masculina no

aleitamento e cuidados com recem-nascido e experiencias anteriores na

familia. Provavelmente Cezar em seu ambiente cultural presenciou 0 apoio

masculino a nutriz somente em situaCfoes de dificuldades no aleitamento

materno.

Susin (1997) ressalta em seu estudo com maes e pais sobre aleitamento

materna que um maior conhecimento a respeito do aleitamento materna

constitui-se certamente em um passo importante para mudanCfas de atitudes

em relaCfaoa amamentaCfao.

A autora refere que, ap6s terem recebido orientaCfoes, tanto pais como

maes, valorizam mais 0 aleitamento materna e por isso mantem a

amamentaCfao exclusiva. ReforCfa ainda, que 0 incentivo ao aleitamento

materna deva ser mais difundido nao s6 com maes, mas com todas as pessoas

que convivem com as nutrizes, pois estando mais informados 0 casal podera

optar conscientemente pela amamentaCfao e estara mais preparado para

superar possfveis dificuldades.

Serafim (1999) em seu estudo revela que tao importante quanta a

orientaCfao e assistencia a mulher sobre o. assunto, seria 0 preparo do marido

para torna-Io um efetivo elemento de incentivo e ajuda a esposa, durante 0

perfodo de aleitamento materno. No entanto, 0 mesmo autor constata que 0

foco de atenCfao para receber orientaCfoes, quando oferecidas pela equipe de



A enfermeira pode ir na beira da cama e conversar como amigo
( ..) venda as condig6es do casal ( ..) porque se torna mais facil
de tu compreender 0 que- ela quer te dizer, nao como uma
obrigagao, como uma ordem. R6mulo
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saúde, tem sido apenas a mulher, sendo o homem excluído das orientações e 

privado de adquirir conhecimentos a respeito do aleitamento materno. 

5.3.3 Sugestões quanto às orientações do profissional de saúde 

Os sujeitos do estudo foram questionados sobre o modo como gostariam 

de receber as informações acerca do aleitamento materno. Alguns pais referem 

que gostariam de ser orientados através de cursos com pouca duração. Outros 

referem que deveriam receber estas informações durante o pré-natal. 

Susin (1997) em seu estudo concluiu que a orientação pré-natal e pós-

natal sobre aleitamento materno aumenta significativamente o conhecimento 

sobre aleitamento materno tanto entre as mães quanto entre os pais, mas 

causa um impacto maior nos pais do que nas mães. 

As orientações na beira do leito, são enfocadas por todos sujeitos como 

a ideal, tendo em vista que esta aproxima afetivamente a enfermeira e o casal. 

Dizem que o profissional deve inteirar-se das condições do casal, para que 

possa orientá-los, tornando-se mais fácil para que compreendam as 

orientações recebidas, e não as absorvam somente como uma ordem que deve 

ser cumprida. Acredito que desta forma o casal consiga apreender mais 

informações e consiga desenvolvê-las com mais efetividade. Rômulo sugere 

dizendo: 

A enfermeira pode ir na beira da cama e conversar como amigo 
(. . .) vendo as condições do casal (. . .) porque se torna mais fácil 
de tu compreender o que- ela quer te dizer, não como uma 
obrigação, como uma ordem. Rômulo 



Eu acho que a orientagao tem que ser dada aqui no hospital,
durante a internagao (...).Leopoldo

... (as orientagoes podem. ser dadas) junto com a mae e 0
bebe, 0 pai pode fazer junto com eles ( mae e bebe), isso
tambem ajuda a formar 0 vinculo, a ficar proximo. Thiago

Alguns pais abordam tambem que a presenc;a do bebe fortalece na

(...)se viesse (ao curso) 0 casal e 0 bebe ficaria bem mais facil,
porque ai tu ia poder ajudar ali com a crianga junto. Paulo



( ..)eom 0 bebe junto (durante as orientac;6es) tu nao
consegue( entender as informac;6es). R6mulo

Porque se a enfermeira vir dar uma explicac;ao, a gente tem
que aceitar, porque ela e mais experiente, ela tem mais
conhecimento (...). R6mulo



46

Ao colocarem-se em um "pedestal", estes profissionais perdem a

oportunidade de formarem vinculo com esta familia, nao obtendo as

informa<;6es necessarias para que, se necessario, se adequem as praticas

adotadas por eles, praticas necessarias para 0 sucesso do aleitamento

materno. Ao formar 0 vinculo, 0 profissional discutira com a familia e a nutriz as

melhores decis6es a serem tomadas.

Poli e Zagonel (1999) referem que 0 enfermeiro precisa perceber e

respeitar a heterogeneidade cultural do contexte em que atua, conhecendo,

aprendendo e ensinando.

Estes auto res abordam ainda, que os ao estabelecerem um efetivo

processo interativo com a nutriz e sua familia, estarao considerando 0

aleitamento materna nao somente como uma "determina<;ao biol6gica, mas

como um ate humano". (POll e ZAGONEL, 1999, p.36)



Ao lermos uma pesquisa finalizada, nao temos a dimensao real do

quanta 0 pesquisador trabalhou para concluf-Ia.

Para que este estudo acontecesse tive que transpor obstaculos que nao

esperava ao projeta-Io.

Primeiramente tive que esperar ansiosamente a aprova<;ao do Comite de

Etica e Pesquisa do Hospital de Clfnicas de Porto Alegre, que apesar dos

prazos rigorosos a serem cumpridos, foram muito complacentes e auxiliaram

muito com suas sugest6es.

Contudo, para minha surpresa, 0 maior obstaculo que tive que transpor,

foi 0 de encontrar pais que desejassem participar da entrevista. Foram diversas

tentativas, e com desculpas variadas, como: "nao tenho conhecimento para

responder ao estudo", "tenho medo", "go~taria de ficar aqui com meu filho e

minha esposa" e alguns disseram contundentemente que nao gostariam de

participar da pesquisa. Obviamente respeitei 0 desejo destes pais, mas me

questionei muito quanta aos motivos para as recusas, tendo em vista que havia

orientado estes quanta aos objetivos do estudo e explicado que nao have ria

certo e errado nas suas respostas, considerando que tudo que fosse falado

seria muito enriquecedor para 0 estudo. Mas, ap6s muitas visitas a Unidade de

Interna<;ao Obstetrica, consegui realizar a coleta de dados, respondendo aos

objetivos do presente estudo.

Ap6s 0 obstaculo acima, veio uma dificuldade que ja era esperada, as

bibliografias que fundamentariam meu estudo. E raro encontrar estudos que
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contemple 0 pai no processo de amamentalfao, sendo que, em sua grande

maioria, os estudos relativos ao aleitamento materno, sao voltados a nutriz e ao

bebe. Foram buscas incansaveis, mas acredito ter conseguido, ao final deste

estudo, contribuir para que se reflita a inserlfao do pai no processo de

aleitamento materno, promovendo oportunidades a ele de vivenciar junto com

a mulher 0 que e considerado por Ricardo, sujeito deste estudo, como um



7 CONSIDERACOES FINAlS

Durante a realiza~ao deste estudo pude observar que os pais acreditam

e valorizam 0 aleitamento materno, 0 que considero de suma importancia para

o processo da amamenta~ao, tendo em vista que, ao acreditar e valorizar este,

provavelmente incentivara a esposa a amamentar.

As cren~as quanta a importancia do aleitamento materna foram diversas.

Foi abordado a importancia do leite materna para 0 crescimento e

desenvolvimento do bebe, como prote~ao contra doen~as e como forma de

transmissao de afetividade e seguran~a ao bebe. Esta importancia ao

aleitamento materna creditada pelos pais do estudo coincide com 0 que e

amplamente divulgado na mfdia e 6rgaos governamentais que atuam em

defesa da amamenta~ao.

Alguns pais ressaltam a nobreza da mulher por poder amamentar, 0 que

nos da a dimensao do quae e importante para eles este momenta da

amamenta~ao.

Outros pais referem sentirem-se exclufdos do processo de

amamenta~ao, mas ao mesmo tempo, consideram que este seja um momenta

em que a sua presen~a possa transmitir seguran~a e prote~ao a nutriz e ao

bebe. Acreditam tambem na amamenta~ao como um momenta de forma~ao de

vfnculo afetivo entre 0 casal e 0 bebe.

Penso que ao ter ao seu lado um companheiro que a apoie, a nutriz se

sentira mais segura para amamentar.
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Por considerarem a amamentagao. algo tao importante, ha pais que

acreditam ser uma obrigagao da mulher amamentar, conferindo a maternidade

plena somente quando a mae e capaz de vive-Ia em sua totalidade, e

consideram a amamentagao como uma parte significativa desta totalidade.

Considerar a amamentagao como um determinante para atribuir 0

significado de ser mae e uma resposta da sociedade a um condicionamento

sociocultural. No entanto deve-se preparar 0 pai para as possfveis dificuldades

que a nutriz podera apresentar durante 0 perfodo de amamentagao, pois assim,

este conseguira junto com ela estabelecer as formas de superarem estas

situag6es, evitando tambem que este pai se desistimule e sinta-se frustrado e

incapaz frente aos problemas. 0 homemj ao sentir-se frustrado, pode atuar

como desestimulador do aleitamento materno, podendo levar a nutriz a

introdugao de outros complementos ao leite materno.

o pai ao acreditar na importancia do leite materna e tendo 0

conhecimento das dificuldades que necessitam transpor, se sentira util no

apoio a dupla mae e bebe. Contudo, faz-se necessario que os profissionais de

saude e as propagandas nos vefculos de comunicagao demonstrem a

importancia do pai neste processo de amamentagao, mostrando-o como crucial

para 0 sucesso do aleitamento materna de seu filho. E importante lembrar que

o pai s6 tera condig6es de apoiar efetivamente a nutriz se tiver a oportunidade

de adquirir conhecimento sobre a amamehtagao, de outra forma este podera

corroborar para 0 insucesso da amamentagao, tendo em vista que algumas

crengas sobre 0 aleitamento materna sac infundadas e podem promover 0

desmame precoce. Portanto preparar 0 pai para 0 aleitamento materna de seus
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filhos, e inseri-los no processo de amamentação é tarefa importante dos 

profissionais de saúde. 

Neste estudo, constatei diversas formas de apoio do pai à nutriz no 

processo de amamentação. A ajuda nos afazeres domésticos, cuidados ao 

bebê, o apoio emocional e provendo alimentação à nutriz apareceram como 

formas de apoio revelado tanto pelos país que possuem experiência com a 

amamentação de seus outros filhos, como também como expectativa dos pais 

de "primeira viagem" ao apoio à nutriz. Entretanto, os pais com experiência 

prévia revelaram ter apoiado a nutriz em momentos de dificuldades nas 

amamentações anteriores e também possuem expectativas de se dedicarem 

mais aos cuidados de seus filhos. 

Acho importante ressaltar que os pais sem experiência prévia referiram 

em suas expectativas de apoio à nutriz, o mesmo interesse em ajudar quanto 

os pais que já haviam tido uma oportunidade de fazê-lo. 

Pude perceber que as diferenças entre os papéis vivenciados pelo 

homem e pela mulher na sociedade, com o passar do tempo, vem sofrendo 

mudanças e se desmitificando, sendo que estes papéis estão fundindo-se em 

um só, estabelecendo-se uma situação de apoio mútuo entre o homem e a 

mulher. 

O que sensibilizou-me também, foram as expectativas dos pais em 

apoiarem a nutriz no aspecto emocional. A sensibilidade revelada por estes 

pais, percebendo que este é um momento de conflitos para a nutriz e o bebê, e 

a consciência deles de que este é um momento em que a mulher vai precisar 

Btblioteca 
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de apoio emocional e alcan~ada a partir de experiencias ainda que somente

como espectadores de outras amamenta~6es.

Penso que estes pais tambem necessitam de um apoio psicol6gico dos

profissionais de saude para que consigam apoiar a nutriz neste momento.

A necessidade de preparo do pai para 0 apoio a nutriz, mostrou-se

evidente neste estudo e acredito que deva ser um ponto de maior atua~ao dos

profissionais de saude. Oportunizar ao pai orienta~6es, desde 0 pre-natal, foi

considerado pelos pais do estudo um fator muito importante para que estes

tenham condi~6es de ajudar a nutriz a veneer os obstaculos em rela~ao a

amamenta~ao.

Sugiro tambem, que os profissionais atentem-se para a forma como iraQ

fornecer as informa~6es e orienta~6es aos pais e nutrizes, valorizando suas

experiencias anteriores, seus conhecimentos, suas cren~as e concep~6es,

considerando, assim a realidade vivenciada por eles, utilizando uma linguagem

acessivel e vinculada a realidade dessas pessoas. Desta forma, acredito que 0

profissional estara contribuindo para 0 sucesso do aleitamento materno.
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HCPA - HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE
Grupo de Pesquisa e P6s-Gradua~ao

COMISSAO CIENT1FICA E COMISSAO DE PESQUISA E ETICA EM SAUDE

A Comissao Cientifica e a Comissao de Pesquisa e Etica em Saude, que e reconhecida pela Comissao
Nacional de Etica em Pesquisa (CONEP)/MS como Comite de Etica em Pesquisa do HCPA e pelo Office
For Human Research Protections (OHRP)/USDHHS, como Institucional Review Board (IRB0000921)
analisaram a projeto·

Pesquisadpres:
ANNELISE DE CARVALHO GON<;ALVES

LILIAN ESCOPELLI DEVES

Este projeto foi Aprovado em seus aspectos eticos e metodol6gicos, inclusive quanta ao seu Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido, de acordo com as Diretrizes e Normas Internacionais e Nacionais,
especialmente as Resoluyoes 196/96 e complementares do Conselho Nacional de Saude. Os membros do
CEP/HCPA nao participaram do processo de avalia<;ao dos projetos onde constam como pesquisadores.
Toda e qualquer altera<;ao do Projeto, assim como as eventos adversos graves, deverao ser comunicados
imediatamente ao CEP/HCPA. Somente poderao ser utilizados os Termos de Consentimento onde conste
a aprova<;ao do GPPG/HCPA.
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APÊNDICES 



APENDICE A

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL

ESCOLA DE ENFERMAGEM

Nome:

Idade:

Enderego:

Grau de escolaridade:

Profissao/turno de trabalho:

Coabitam com outras pessoas? Com quem?

Numero de filhos:

Religiao:

1. Voce tern experiencia com amamentagao? Qual?

2. Qual sua opiniao sobre sua mulher amamentar?

3. Voce acredita que 0 pai pode participar da amamentagao? De que

maneira?

4. Voce pretende ajudar sua esposa a amamentar? De que forma?

5. Voce se sente preparado para apoia:"la? Porque?

6. Como voce acredita que poderia ser preparado para dar esse apoio?

(em caso negativo da pergunta 5).



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL
ESCOLA DE ENFERMAGEM

Projeto de pesquisa: A participa~ao do pai no processo de amamenta~ao
Termo de Consentimento Informado

Estou realizando uma pesquisa que tem como objetivo conhecer de que

forma 0 pai pode participar como parte integrante no processo da

amamentaltao.

Convido-o a participar deste estudo, com a garantia de que nao sera

divulgado seu nome, e de que as informaltoes confidenciais serao utilizados

apenas para fins cientificos, nao havendo interferencia nos cuidados prestados

a sua esposa/companheira e bebe. A sua participaltao na pesquisa nao e

obrigat6ria e 0 senhor podera em qualquer etapa da mesma desistir sem que

acarrete onus aos cuidados da nutriz e recem-nascido.

Se aceitar participar do estudo, sera realizado uma entrevista, com

duraltao aproximada de 20 minutos. A entrevista sera gravada em fita cassete

e desgravada ap6s a transcriltao anonima das informaltoes.

Este projeto foi avaliado pela comissao de etica e pesquisa em saude
deste hospital, com numero .

A autora e Lilian Escopelli Deves, tendo como orientadora e
pesquisadora responsavel a Professora de Enfermagem da UFRGS Annelise
de Carvalho Gon~alves.

Os telefones para contato sao: 98436123 (Lilian) ou 33165428
(Annelise ).

Eu , declaro que fui
informado quanta aos objetivos do estudo de forma clara e detalhada. Todas as
minhas duvidas foram respondidas e sei que poderei solicitar esclarecimentos
a qualquer momento, contatando com a pesquisadora quando for necessario.

Este termo foi elaborado em duas vias, uma via ficou com a
pesquisadora e outra com 0 entrevistado, em _/_/_.


