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Artigos Originais

OPINIAO DO PAI SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO

FATHER'S OPINION CONCERNING BREAST FEEDING

LA OPINIÓN DEL PADRE ACERCA DE LA LACTANCIA MATERNA

ROSINEIDE SANTANA DE BRITO 1

ETENIGER MARCELA FERNANDES DE OUVElRA2

Estudo qualitatiuo desenooloido em Natal/RN junto a 13 bomens cujosfilbos estauam em lactaciio natural. Teve como
objetivo verificar a opiniño do pai acerca do aleitamento materno. Os dados foram coletados através de entrevista semi
estruturada e tratados seguindo a técnica de andlise temática proposta por Bardin. Os pais atnbuiram import áncias a
lactaciio, relacionando-as ao filbo e a campanheira. Com relacdo acrianca, constatamos conbecimentos acerca dos
beneficios do leitematernocomo um alimento nutritivo, quepromete o crescimento-desenuoluimento infantil, determina
a sa úde atual e estabelece o vínculo entre miie-filbo. Quanto el companbeira, os entrevistados referiram que a
amamentacdo, além de contribuir para o estabelecimento do vínculo afetiuo entre o lactente e a genitora, também
favorece a realizacdo da maternidade. Portanto, afirmamos que os pais demonstram opinioes positivas acerca da
amamentacdo, os quaispodem favorecer a promocáo e contribuirpara o sucesso do aleitamento natural.

PAl.AVRAS-CIIAVE: Aleitamento materno; Pai; Promocáo da sa úde,

Tbis is a qualitatiue study tobicb toas deoeloped in Natal/RN toitb 13 men iobose cbildren toere in natural breast-feeding.
Tbe study bad the objective of veri.fying tbefatber's opinion concerning breast-feeding. Tbe data uere collected tbrough
semi-structured interoieuis follounng a tbematic analysis technique proposed by Bardin. Tbe fatbers attributedimportance
to breast-feeding relating it to tbe baby and tbe motber. Concerning tbe cbild, toe terified tbe benefitsofmaternalmi/k as
a nutritious meal tbatprometes tbe infantilegroiatb and deuelopment. It alsodetermines tbe currentbealtb amipromotes
a strong bond of lave bettoeen tbe motber and her baby. Concerning tbe motber; tbe irueroteuees stated tbat breast
feeding, besides contribtuing to establisb an affectioe bond betioeen tbe baby and its motber; alsoaccomplisbes maternity.
Therefore, toe affirm that parents demonstrated positiue opinion concerning breast-feeding tohicb may contribute to tbe
success of tbe natural breastfeeding. .

KEYWOIms: Breast feeding; Father; HeaIth promotion.

Estudio cualitativo desarrollado en Natal/RN con 13 hombres cuyos hijos estaban en período de lactancia natural. Tuvo
por objetivo verificar la opinión del padre sobre la lactancia materna. Los datos se obtuvieron a partir de entrevista
parcialmente estructurada y tratados siguiendo la técnica de análisis temático propuesta por Bardin. Los padres
atribuyeron valores importantes a la lactancia relacionándolos al hijoya la compañera. Con relación al niño, verificamos
conocimiento acerca de los beneficiosde la leche materna como un alimento nutritivo, que promueve el crecimiento JI
desarrollo infantil, determina la salud actual y favorece la vinculación entre el niño JI su madre. Con relación a la
compañera, los entrevistados dijeron que la lactancia materna contribuye para que se establezca el vínculo afectivo
entre lactante y progenitora, como también, para la realización de la maternidad. Por consiguiente, afirmamos que los
padres expusieron opiniones positivas acerca de la lactancia materna, las cuales pueden favorecer la promoción JI
contribuirpara el suceso de la lactancia materna.

PALABRAS CLAVE: Lactancia materna; Padre; Promoción de la salud.
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INTRODUc,;Á.O

Avan~os emrelacáo aprática da lactacáo natural tém

sido observados nos últimos dez anos. No entanto, apesar
dos esforcos empregados,a prevalencia e incidencia doalei
tamento materno entreas enancas traduzem urna realida
de aquém da esperada. Em 1999, as máes brasileiras
amamentavam seus filhos exclusivamente com leite do peí

to porapenas 33,7dias, emmédia. Associando esse fato as
precárias condícñes de vida da maioria da populacáo, o
número decasos referentes adiarréia, desnutrícáo protéíco

calórica e doencas infecto-contagiosas podem sofrer consí

derável aumento, contribuindo para agravar os índices de
mortalidade infantil e qualídade de vida l .

Asobrevívéncíae a saúde dasenancasguardamrela

~ao com a assísténcía recebida desde os primeiros meses

de gestacáo, nascimento e cuidados posteriores dispensa
dos pelos membros do núcleo familiar. Neste contexto, o
apoío amáe, logo após o nascimento do concepto é funda

mental para quese de início aamamentacáo exclusiva com
leite do peit02,3.

O leite materno é o alimento ideal para o lactente

por prover suas exigencias nutricionais, fisiológicas e
imunológicas. Quando aleitado corretamente, o bebe nao
precisa de nenhum outro alimento até os seis meses de
ídade", Aamamentacáo torna-se essencial no sentido de

garantir um adequado crescimento e desenvolvimento do

infante, fortalecer as defesas do seuorganismo e estruturar
o vínculo entre rnáe e filho. Permeado por crencas e valo
res culturáis, esse momento tanto podeser exaltado como
imerso por concepcóes pessoais e familiares. Assim, con
cebendo a fanulia como um sistema organizado, a lactante
tendeasofrer influencias relativas aoaleitamento maternos.

O início da lactacáo promove mudancas significati
vas no convívio familiar. Aansiedade, por urna nova sltua
~ao , o medo, por nao saber ao certo o que e como fazer
para atender asexigenciasdo recém-nascido e as inúmeras
dúvidas podem ser percebidas negativamente pelo casal".

Apaternídade, assim como a lactancia, tende a de

sencadear respostas negativas masculinas, culminando em
ansíedade e sentimentos de culpa. Esses eventos revestem
se de importancia, significando um marco na vida do ho
memoMediante esse entendimento, torna-se indispens ável
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que o futuro pai tenha a oportunidade de discutir acerca
dos aspectos que envolvem a lactacáo, pois a partir do
momento emque ele reconhece e confronta suas dúvidas e
inquietudes, passa a apoiarpositivamente sua parceíra' é,

Avivencia do homem no processo do aleitamento
materno é marcada por sentimentos diversos como bern
estar, frustracáo e exclusáo que, quando analisados podem

constituir aspectos favoráveis ou desfavoráveis aprática da
lactacáo. Desse modo, o suporte ao pai , bem como amáe

é fundamental considerando a importancia da tríade paí,
máe e filho nas questñes que dizem respeíto ao período
gravídíco-puerperal e ao ato de aleítar",

Nesse sentido, estudos témmostrado quea participa

~ao do pai influencia diretamente o processo doaleitamento
materno de maneira que seu apoio freqüentemente faz a
dííerenca entreo sucesso e o fracasso da amamentacáo!",

Sua presenca e ajudatérn contribuído de forma positiva no
incentivo dessa prática. Determinadas atitudes como assu
mil' a paternidade, compartilhar o processo gravídíco
puerperal e adaptar-se as alteracñes físicas, fisiológicas e
emocionais da companheira podem favorecero estabelecí

mento de urna lactacáo mais confortável, segura e dura
douradurante esseperíodo 1l .

Dentro desta díscussño, pesquisas evidenciam que

os pais contemporáneos "mais modernos" ultrapassam a
posícáo de provedores da família, assumindo urna partici
pacáomais atíva nagravidez, parto e pós-parto desuas com
panheíras, Sua contríbuícáoé traduzida pelo interesse sobre

os aspectos que envolvem a saúdedo lactente, a saber: alí
mentacáo,vacínacño, desenvolvimento, dentre cutres". De
um modo geral, o companheiro é a pessoa ideal para aju
dara máe naamarnentacáo por conhecer seus gostos, dese
jos e preocupacñes, Na maioria das vezes, o marido é a

pessoa em que a mulher mais confia e busca apoio nos
momentos dífíccís'>.

Portanto, a lactacáo pode tornar-se urna experíéncía

muito especial quando bem conduzida. Opai, por exernplo,
representa uma valiosa estratégia nesse período. Daí a im
portancia dos profissionais que direta ou indiretamente U

dam com esse tema, no sentido de ofereccr e disseminar
íníormacóes quepropicíern o sucessodoaleitamento natural.

Ainda a respeito da lactacáo, sabe-se que só a mu
lher-mñe está biologicamente preparada para amamentar,



sendo que todas as outras funcóes de cuidados do bebe

podem ser desempenhadas pelo pai ou outros integrantes
da famílía' ". No entanto, muitos homens julgam-se excluí

dos desse evento, pois, na rnaioria dasvezes nao sao escla
recidos quanto a possibilidade de apoiarem suas
cornpanheiras!".

Acreditamos que a relacáo entre o homem e o aleí

tamento materno precisa ser conhecida e considerada em
seus diversos aspectos, naesperanca de urna maior partici
pacáo masculina noprocesso da lactacáo, com vistas apro
mocáo e protecáo ao aleitamento natural. Paratanto, se faz

necessário que as acóes de Enfermagem relativas ao ho

mem nos programas de atendimento asaúde da mulher e
daenanca sejam fundamentadas emconhecimentos cientí
ficos, possibilitando a partilha deste mundo ainda pouco

explorado que é a paternidade, com baseem experiencias
de homens que estáo vivenciando o processo da lactacáo .
Mediante esse entendimento, indagamos: qual a opiniáo

dos pais sobre o aleitamento materno?
Para efeito desse estudo aceitamos como conceito

de aleitamento materno o ato ou efeito de aleítar, ama

mentar, já que o leite materno é urna substancia líquida

produzida no tecido glandular das mamas femininas atra
vés daa~ao de hormóníos e reflexos-": Assim sendo, tíve

mos o objetivo deverificar a opiniáo do hornem-pai acerca
da amamentacáo do filho.

METODOLOGIA

Trata-se deum estudo exploratório-descrítivo, deabor

dagem qualitativa, desenvolvido emtres Unidades Básicas de
Saúde (Centros de Saúde) do Distrito Sanitário Sul, da cída
de de Natal, estado do Río Grande do NOI1e. Optamos por
essa regíáo devído a proxírnídade dasInstituícñes, facilidade

de acesso as mesmas e por ser um campo pouco explorado
em nosso meío de pesquisa em Enfermagem, junto ao ho
mem, nas questóes relativas ao aleitamento materno.

Determinado o Distrito a ser trabalhado, vísitarnos

a Secretaría Estadual de Saúde, Nata1lRN, ondelevantamos
toda a rede ambulatorial situada na regíño su!. De posse
dessa ínformacáo, fizemos contato atrav és de telefonemas

com todos os Diretores (ou administradores) das Institui
eñes integrantes dessa área objetivando a selecáo das Uní-
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dades que desenvolviam o Programa de Acompanhamento
doCrescimento e Desenvolvírnento daCríanca (C eO).Após
conversa, obtivemos que nove Unidades desenvolviam o re

ferido programa. Daí, sorteamos aleatoriamente tres,
correspondendo a 30% do total das Instituícñes queofere
cíam esseservíco a populacáo infantil. Escolhemos traba

lhar com Unidades que ofereciam o Programa C e O por

acreditarmos quea demanda de enancas seria maior deví
do aprocura por este servíco, em relacáo áquelas que só
disponibilizavam de atendímentos pedíátríco e vacinal.

Participaram da pesquisa 13 pais que acornpanha
ram seus filhos aos servícos de atendimento a enanca ofe

recidos nas Unidades selecionadas. Esse número de
participantes foi considerado suficiente quando constata
mos nosdiscursos urna repetícáo do conteúdo dasmensa

gens. Como critérios de inclusáo, os pais deviam coabitar

com suascompanheiras; possuir filho(s) na faíxa etáriade
zero a vinte e quatro meses completos até a data da coleta

e estar em aleitamento materno.
Optamos por homens que coabitassem com suas

companheiras poracreditarmos que, pais queconvivem sob
o mesmo teto possuem vida sexual ativa. Quanto aidade

dos filhos, justificamos a escolha tomando por base o re
comendado pela AIDPI (Atencáo Integrada as Doencas
prevalentes naInfancia), ondeo leíte materno deve ser ofe
recido como alírnentacáo complementar paraa enancaaté
os seus 24 meses de ídade!''.

Utilizamos, como instrumento de investigacáo, um
roteiro de entrevista pré-testado constituído por duas par

tes. A primeira destinada a caracterizar os participantes
apresenta-se subdividida emdois itens: dados referentes ao
pai - idade, naturalidade, estado civil, escolaridade, renda
familiar, relígíáo, número de filhos; e ao filho - data de

nascimento, tipo de aleitamento (exclusivo ou naoexclusi
vo) , e a segunda tendo como baseo objeto de estudo, rela
cíonava-se com umaquestáo aberta.

Os dados foram coletados entreos meses de janeiro
e abril de 2004. Ressaltamos que antecedeu o processo de
coleta de dados a aprovacáo da pesquisa pelo Comité de

Ética da Universidade Federal do Rio Grande do orte.
Porse tratarde urna pesquisa com demanda espon

tanea,estabelecemos 20h de permanencia emcadaUnida
de a fim de contatar os país a serem entrevistados.

Rev. RENE. Fortaleza, v. 7, n. 1, p. 9-16, janJabril.2006 DI



Artigos Originats

Aabordagem inicial ao pai foi feíta, geralmente, na

fila de espera do atendírnento infantil. Obtendo resposta
favorável , procedemos com a entrevista. Antes de iniciar

mas os questlonamentos, explicamos a finalidade da pes
quisa verbalmente eatravés deumTermo deCansentimento
Livre e Esclarecido, de acordo com a Resolucáo n° 196/96
do Conselho Nacional de Saúde sobre a utílizacáo da pes

quisa com sereshumanos". Sendo todos ospaís alfabetiza
dos, após assínatura do termo, seguimos com as perguntas
que, em acordo com os participantes, erarn gravadas. Nao
havendo rejeicáo, todas asentrevistas foram registradas cm
Iíta cassete.

Os depoimentos relativos ao objeto de estudo foram
tratados em conformidade com Bardín (2000) , através da
técnica de análise de conteúdo, na modalídade de análise
temática18.

Adíscussáodosdados teve como baseoIevantamen

to da literatura acerca dos aspectos que envolvem o ho
mem no processo do aleítamento materno e a análise foi

realizada dentro deurna abordagem dasrelacñes degenero.

RESULTADOS

Neste item, abordamos os resultados referentes as
respostas dos participantes do estudo. Primeiramente, ca
racterizamos os país e seus respectivos Iílhos. Na segunda
parte, apresentamos e discutimos ascategorias identificadas
acerca do tema estudado.

Caracterizando os pais

Oito entrevistados estavam na faixa etária de 20a 30
anos; oito possuíam Natal como cídade de origem e seis

desses país referiram ter o ensíno rnédio completo. Acerca

do rendimento mensal, doze depoentes ganhavam acima
de R$ 240 reais, sendo quedestes, sete recebia entre um e
tres salários mínimos e cinco ganhavam acima de tressalá
rios. Em relacáo ao estado civil , oito pais encontravam-se
casados; sete declararam ter apenas um filho e dez referí
ram ser adeptos a relígíáo católica.

Essas ínformacñes noslevam a afirmar que, noestu

do, houve umpredominio de homens jovens, nascídos cm
Natal, com grau de escolaridade referente ao ensino médio

completo e renda familiar entre um e tres salarios míni
mos. Al érn disso, os depoentes eram casados, tinham ape

nas um filho e declararam ser católicos.

Caracterizando os filhos dos participantes

Os lactentespossufam idades quevariavam entre 1e
13 meses incompletos. Em relacáo ao aleítamento, obser
vamos que todas as enancasaté tres meses devida alímen
tavam-seexclusivamente com o lcíte materno.Jáasenancas
acirna dessa idade, além da amamentacáo recebiam algum

tipo de complemento na dieta, seja água, chás ou sucoso
Oleite materno deve ser oferecído como única fonte

alimentar parao bebe até osseis meses de. ídade. No cntanto,
a amamentacáo exclusiva com leite do peito é praticada pe
las máes brasileiras por apenas 33,7 días, cm médía, Are

giao Sul tem omelhor Índice (53,1dias),seguida doNordeste
(38,2 (Uas), enquanto isso,as capitais da regíáo Sudeste tém

o piarÍndice (1 7,2 días). Portante, entendemos que, apesar

doaleitamento exclusivo nao está senda praticado pela mai
oriadas cornpanheíras dos respondentes até os 6 meses de
ídade daenanca, a média cmdías (cerca de90 días) obser

vada neste estuda encontrava-se acima dos valores
refercncíados paraa regíáo Nordeste'",

Apresentacáo das Categorias Temáticas

Todos os país integrantes deste estudo arribuíram
importancia a lactacño natural. Isso significa que nenhum
entrevistado emitiu opiniáo contrária ou negativa acerca
dos benefícíos do aleitamento materno. Em algumas [alas,
o aleitamento e o leite materno receberam a mesma desíg
nacáo, ou seja, foram considerados sin ónimos.

As categorías temáticas importancia do aleitamen
tolleite maternoparaa enanca e importancia do aleita
mento/leite maternoparaa mde foram formuladas a partir
do conteúdo das falas dos participantes,

Importancia do Alcitamento Materno para a Crianca

Constatamos, nas falas dos participantes, conhecí
mentas ligados aos benefícios do leíte materno para o
lactente:



Pra mim é unta import éncia multo grande
porque ali tá todo nutriente que a crianca
precisa, niio é isso? (p¡U 1)

Contém todos os nutrientes que a crianca
precisa. Tanto que /1(70 precisa nem beber
agua. Bntáo, é perfeito. (PAI 13)

Para ospaís acima referidos, o leíte materno é visto
como um alimento nutritivo, poís contém todas as vitami
nas e nutrientes que o bebe nccessita.

o leite natural é ideal como única fonte alimentar
para o lactenteatéosseis meses de ídade. Está semprepron
to e na temperatura adequada para consumo. Sua composi
~ao sofre modíílcacñes importantes e naturaís.Nos prírneiros
días após o parto, as mamas secretam o colas/ro - leite

arnarelo e espesso - o qual possui considerável concentra
~ao de anticorpos. Ocolostro é tambérn rico em fato res de
crescímento, possuindo funcáo laxativa importante naelimi
nacáo do meconio. Após uma a duas semanas do início da
arnamentacáo, asmamassintetizam o chamado leite madu
ro. Estepossui aspecto ralo e coloracáo branca, o quepode
levar as máes a acharem seu leite fraco. No entamo, essa
ídéía é erró nea, pois o leite maduro é nutrícíonalmente ideal

paraa enanca atéos 6 meses de idade l ,13.

O leite materno é urn líquido rico cm gordura, mi
neraís, vitaminas, enzimas e imunoglobulinas. A gordura
presente nesse tipo de alimento proporciona urna adequa
da fonte de energia paraa enanca, assím como, fornece o
colesterol e ácidos graxos nccess ários ao crescimcnto e
desenvolvimento de todo organismo. Suas proteínas sao
estruturais e qualitativamente diferentes dasdoleíte devaca.
Apenas 20% do conteúdo protéico do leíte humano é de
caseína, cnquanto quenoleíte de vaca essaproporcáo é de
80%. Aalta conccrnracáo de caseína determinaa Iormacáo

de coalho maior e mais difícil de ser digerido, aumentan
do, assim, o ternpo de esvazíamento gástrico. Al ém disso ,
quando o lactente é alimentado com o leíte modificado ou
lene de vaca, ele adquíre urna probabílídade de desenvol
ver alergias 13 .

Oleite humano ainda contém maiores concentracóes
de aminoácidos essenciaís de alto valor biológico (cistina e
taurina) que sao fundamentáis ao crescímento do sistema
nervosocentral infantil. Esse aspecto torna-se partícularmente
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importante paraoprematuro, quenao consegue sintctizá-los
a partir de outros aminoácidos por deficiencia enzimática.
Ainda nessa discussáo, rnaís de 30 acúcares já foram identi

ficados no leite humano, sendo a lactose o principal deles
por facil itar a absorcáo de cálcio e ferro, alérn de promover
a colonízacáo intestinal com lactobacillus bifidu s,
microorganismo queatuaimpedindo o crescirnentodebac
térías patogénícas no intestino da enanca" .

Afirmamos que os entrevistados atribuíram vanta
gens nutritivas ao leíte materno as quaís estáo em confor
mídade com a literatura consultada. Além disso, esse
alimento tarnbém foi visto como um fator de promocáo do

crescimentoe desenvolvímento, determinandoa saú de atu

al e futura da enanca, como podemos observar nos depoi
memos a seguir:

Acho importantet..') para o cresciniento, de
senooluimento é isso ai. É importante. (PAI 2)

Vai se criarurna crianca mais sauddoel, ama
mentando mais.(PA! 5)

É importante quanto a isso (silencio) [ica
mais sadio, n é? (PAI 9)

oleite contém proteínas queajudaodesenoolui
mento mentale ojJróprio crescimento.(PAI 10)

Pelo que a gente é informado ele (leite ma
terno) é bomprofuturo tamb ém (..) ele evi
ta muitos problemas nofuturo (...) tamb ém

os ossos fortifica, n é? Os ossos, entre outras
coisas. (PAI 12)

O Crescimento é um processo biológico de multí
plicacáoe aumento do tamanho celular, expresso pelaalte
racáo do tamanho corporal. Portanto, pode-se dizer que o
crescímento sofrcinfluencias de fato res intrínsecos, como
o genético e o metabólico e de fato res extrínsecos, dentre
os quaís destacamos a alímentacáo, já o desenvolvirnento
possuiconceítuacño ampla: refcrc-se a urna transformacáo
complexa,contínua,din ámica e progressíva, incluindo,além

do crescimcnto, a maturacáo, a aprendizagcm e os aspec

tos psíquicos e sociais do ser hurnano ''.
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Aamarnentacño é importante para o futuro desem

penho escolar da enanca, pois auxilia o desenvolvimento
do cérebro e a capacidade de aprendizagem. Isso ocorre
porque osácidos graxos especiais do leíte materno levam a
coeficientes intelectuais mais altos. Esse tipo de alimento
assegura, ainda, urna ínteracáo freqiiente e expñe o bebea
linguagem, ao comportamento social positivo e a estímu
los importantes' .

Vale ressaltar queos genitores aindaatribuíram im

portancia ao leite materno como fator preventivo e de defe
sa contra doencas:

Acho que a enanca, ela, com o aleitamento
materno, ela se fortifica, ela (silencio) cria
maisdefesas no organismo dela. Eu acho que
a crianca é mais protegida com o leitemater
no. (PAl 8)

Ele (enanca) é imune a qualquer doenca (..)
aquelas doencas comofebre, gripe. Ele teue,
nestetempo todo, eleteve1 Olt 2, nadagrave.
Bntdo eu acho que isso é por canta do leite.
(PAl 12)

o leite materno é um antibiótico natural.
(PAl 13)

o leite materno é rico em anticorpos e leucócitos,
os quais protegem a críanca contraíníeccóes e alergias. Os

principais componentes imunológicos doleite materno sao:
IgA secretória (Imperrneabtlízacáo antisséptica das
mucosas), lactoferrina (acáo bacteriostática) , lisozima
(acáo bactericida), macrófagos (fagocitose) e fator bífido
(bactericida) 13.

Estudos apontam que o leite de vaca - ou leite mo
dificado - nao possui substancias anti-infecciosas ativas
como os anticorpos encontrados no leite humano, sendo
facilmente passível de contaminacáo bacteriana. Alérn dís

so,apesar doleite modificado ser quimicamente semelhante
ao leite humano, possui urna menorconcentracáo desaise
proteínas'. Portanto, o conhecimento referente ao leite
materno como fator de protecáo e defesa do organismo,

apresentado pelos participantes 8, 12 e 13, condiz comos
achados literários sobre o assunto em pauta.
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Importáncia do Aleitamento Materno para a l\Hie

Os entre vistados fizeram mencáo quanto ao
favorecimento do vínculo e contríbuícáo para a realízacáo

da maternidade, sendo que o fator vínculo foi dado como
importante tanto para a rnáe como para o bebe, como po

demos observar:

Pra miie tamb ém é bastante importante por
que, além de deixara mde maissatisfeita ao
alimentar (. ..) o fi/ho e a mde flcam mais
apegados, n é? Entáo, quanto maior o canta
ta miie-filbo, melbor o cantata (..) Eu acho
que ela se sente mais realizada como mde.

(PAI 2)

Bla tem um cantata a mais com a enanca e a
crianca tem mais cantata com a miie. (PAI 4)

Bu acho que a mde se sente mais a uontade
de ser miie e amamentar (..) se sente mais
miie. (PAl 8)

O vínculo e a realízacáo da maternidade guardam

relacñes profundas um com o outro, sendo cornumente
explicados em urna abordagem psicológica e física. Quan
do o bebe é amamentado ao peito, ele pode vincular-se
díretamente ao corpo da mñee experimentar as sensacñes

de calor, cheiro, toque e afeto, alérn de aprofundar a liga
~ao mác-fílho-". Nesta díscussáo, ao amamentar, a máe

fortalece o instinto maternal eo vínculo afetivo. No entan
to, as vantagens emocionais/psicológicas ligadas a
amamentacáo sao sernpre mais diííceís de serem definidas

e documentadas cm relacáo aos benefícios nutricionais e
imunológicos, embora sejam igualmente importantes!' .
Como reconhecírnento a essefato , podemos citaro estímu

lo, por partedo Ministério da Saúde, eminiciar a primeira
mamada daenancaaindanasprimeiras horas ou,se possí
vel for, ímedíatamente após o parto, que também possui

urna justificativa biológica e nutricional.
Dessa forma, o início da relacáo de aleltamento en

tre a rnáe e o bebe comeca a partir da compatibilidade

física, ou seja, quando o leíte materno flui livremente e a
críanca passa a sugara mama de modo consistente. Aco-



relacáo físico-emocional (vínculo) é explicada a medida
que máe e filho precísam um do outro no processo da

lactacáo. Portanto, concebcmos que osdepoentes assocía
ram o fator vínculo entre máe e filho e a realízacáo da

maternídade como qualídades resultantes do atode alcitar.
Sua harmonía, sobcondícñes bio-psicológicas favoráveis, é

de suma importancia para o sucesso da amamentacáo-.

Ressaltamos que um pai conferiu benefício finan

ceiro ao aleitamento, por ser essa prática menos onerosa
que a alímentacáo com leite modificado. Alimentar urna
enanca com leite artificial representa um gasto de apro
ximadamente 13% do salário minímo-. Sendo assim, o
leite materno proporciona urna economía no orcamcnto
doméstico, contribuindo para a pr ática da amamentacáo
exclusiva".

Oconteúdo dasfalas queconstituíram as categorías
importancia do aleitamento materno para a enancae
importancia do aleitamento maternopara a tnde eviden
ciaa sítuacáo do homem contemporáneo. Esse ator social

vem, cada vez mais, deíxando a Iuncáo de único provedor
familiar e cornpartilhando atividades até entáo específicas

da mulher como, por exemplo, afazeres domésticos e cui
dados com as enancas. No cenário do aleitamento mater
no, a sua partícípacáo ocorre de forma tímida, sob riscos

de contribuir parao insucesso da arnamentacáo exclusiva,
uma vez que o cotidiano do homem e da mulher na familia
se entremeta as questñes cuIturais, educacionais e as expe
ríéncías vividas por cada um. Desse modo, apesar dos en

trevistados demonstrarem conhecimentos acerca da
importancia doaleítamcnto natural, mesmo assim, isto por

si só nao garante sua contribuicáo favorável ao sucesso da
arnamentacáo. Essa concepcáo é entendida quando analí

samas queas experiencias vivenciadas e a prcsenca dofilho

navida do homem podern representar obstáculos para sua
ínsercáo no processo do aleítamento materno-".

Sob a ótica masculina, a chegada de um filho ao
ambiente familiar, por um lado, confere ao homem o títu
lo de reprodutor e de virilidade. Por outro, essa enanca
pode representar urna ameaca e figurar-se como um rival
ou um intruso, já que exigirá que o carinho, o afeto e os
cuidados da mñe-mulher sejam divididos entre eles. Essa
realidade pode atégerar um sentimento de exclusáo pater
na referente ao processo da amamentacáo.

Artigos Originais

Vale ressaltar que o núcleo familiar é permeado por

influencias sociais que arraigadas as crencas, tabus, mitos
e valores determinam conceitos, cornportamentos e atitu
desa cadaumdosseusmembros, direcionando o seumodo
de agire pensarno día-a-día.

Nessa linhade pensamento entendemos que o coti
diano masculino, no ámbito do aleitamento materno, se

articula nao só com os conhecimentos verbalízados pelos
entrevistados, mas tamb ém encerraumprocesso interativo

entre eles mesmos com os outros e com o ambiente no
qual estáo inseridos , resultando ern sírnbol ízacño e
revalorízacáo dos fenómenos vívenciados". Diante disso

admitimos queas opiníóes emitida pelos entrevistados nao
estáo ísoladas, ao contrário, elassurgiram de um processo
dinámico circundado por questóes sociais, psicológicas e

biológicas relativas ao aleítamento materno-'.

CONCLUSAO

De um modo geral, os entrevistados emitiram opí

níñes que se articulam com conhecimentos referentes as

vantagens nutricionais e psicológicas do aleitamento paraa
enanca, como tarnb ém, ao desenvolvimento do fator vín
culo mñe-fílho e realízacáo da maternídade paraa genitora.

Entre as vantagens nutricionais, os país cítaram que o leite
humano é um alimento nutritivo, completo, que prornove
o crescimento e desenvolvimento do lactente, favorece a
saúdc atual e futura e previne doencas. Destacamos ainda
quepartedoshomens atribuiu um rnaíor número devarita
gens daamamcntacño parao bebe, cmrelacáo as conferidas

a nutriz.
Acreditamos que as opiniñes expressadas pelos en

trevistados sao favoráveís a prática da lactacáo natural, pois

cm nenhum momento foram citadas posícñes contrárias a

esse ato. Portanto, afirmamos que o trabalho cm apreco
revela aspectos da relacáo entre o pai e a amamentacáo do

filho , contribuindo, de certa forma, para o preenchimento
de lacunas teóricas existentes acerca da partícípacáo do

homem nesse cenário. Desse modo, concebemos queo pai
possui grande valía no incentivo a lactacáo e precisa ser

integrado a essemomento sem, no entamo, perderdevista
as concepcóes de género que cercam o processo do aleíta
mento marerno-',
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