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Artigo Original

USO DE LACTOGOGOS NA AMAMENTAt;:AO POR MAES ASSISTIDAS NUMA UNIDADE
DE SAÚDE DA FAMILIA*

USE OFLACTAGOGUES IN BREASTFEEDING FOR MOTHERS ASSISTED BYA HEALTH FAMILY
UNIT

USO DE GALACTOGOGOS EM LA LACTACION POR LAS MADRES ASSISTIDAS EN UNA
UNIDAD DE SALUD DE LA FAMILIA

Anne FranccizeMarques da Silva", Maria Aparecida Munhcz Gaívaé, Rcssana Márchese Hittenccurt-'

o leíte materno é o melhcr alimento para a crianca nos pr'imeiros meses de vida. Contudo, o desmame precoce é frequente e os
índices de aleitamentc materno sao inferiores ao preconizado. Estudc descrttívc, cujc objetivo foi identificar quais sao os lactogogos
utilizados como suporte ao aleitamentc materno por rnáes de crtancas de até um ano de idade e quem oríentou o scu uso. A coleta
de dados fo¡ realizada por meio da aplicacáo de questíonárto as máes das criancas cadastradas em urna Unídade de Saúde da
Família de Cuiabá, Brasil nos meses de abril e maioj2010. Os resultados mostraram que todas as máes utllízaram lactcgcgos.
índependente da presenca de hípcgalactia, Os lactogogos utilizados fcram alimentos, líquidos, medicacóes e alguns procedímentcs
e técnicas. As ortentacóes para o uso dos lactogogos, em sua maiorta, foram repassadas pelas avós maternas. Fíccu evidente a
influencia sociocultural na amamentacáo, principalmente de pessoas próximas da máe.
Descrttores: Transtornos da Lactacáo: Alettamento Materno; Desmame.

Maternal milk is the best food for children in their fírst months of lífe. However; early weaníng is commcn and the ratos of
breastfeeding are lower than what is preconized. Th¡s ls a descrtptive study which aímed to ídentífy the lactogogues used by
motbers of children up te 1 year of age as suppcrt to breastfeeding and whc advised its use. Data ccllecticn was carried out
through thc ülltng in cf questícnnaires by the mcthers of children registered in a Family Health Unít in Cuiaba.Brazfl, from April
to May; 2010. Results showed that all mothers used lactogogues, irrespectíve of hypogalactia presence. Lactogogues used were
focds, líquids, medications and sorne procedures and techniques. Advice for the use of lactogogues was mostly gíven by maternal
grandmothers. The socio cultural ínfluence in breastfeedíng was evident, especially frcm people clcser to the mcther;
Descrtpters: : Lactantion Disorders; Hreast Feeding; Weaning.

La leche materna es el mejor alimento para los bebés en los primeros meses de vida. Sin embargo, el desmame precoz es común
y los porcentajes de lactancia materna son inferiores a las recomendadas. Este estudio descriptivo tuvo como objetivo identificar
cuáles son los galactogogos utilizado como apoyo a la lactancia materna por madres de niños de hasta un año de edad y quién
orientó su uso. La recolección de datos se llevó a cabo a través de un cuestionario a las madres de niños matriculados en una Unidad
de Salud Familiar de Cuiabá, Brasil, en los meses de abril y mayoj2010. Los resultados mostraron que todas las madres utilizaron
galactogogos, a pesar de la presencia de hipcgalactia. Los galactogogos utilizados, fueron alimentos, líquidos, medicamentos y
ciertos procedimientos y técnicas. Las directrices para el uso de los galactogogos, en su mayoría fueron transmitidas por las abuelas
maternas. Quedó muy claro que las cuestiones socio-culturales en la lactancia influyen en la lactancia materna, sobre todo de
personas cercanas a la madre.
Descriptores: Trastornos de la Lactancia; Lactancia materna; Destete.
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INTRODU~ÁO

o aleitamento materno (AM] é o alimento ideal

para o crescimento e desenvolvímento da enanca e tem

sido recomendado como alimento exclusivo até o sexto

mes de vida, seudo complementado com a introducáo de

outros alimentos ao longo do Lempo até os dais anos de

idade OH maís, Com isso, atendem-sc as necessidades nu

trícíonaís, imunológicas e psicológicas do recém-nascido,

senda de extrema relevancia para a sobrevida infantíllU.

Vários estados revelam a importancia do leíte hu

mano na rcducáo da morbi-mortalidade infantil, devido

as suas propriedades como fcnte de alimento, de afetivi

dade e de protecao contra doen¡;as(2-5).

De acordo com a II Pesquisa de Prevalencia de

Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito

Federal, a prevalencia do Aleitamento Materno Exclusivo

(AME] em menores de seis meses id de 41%. Este indi

cador apresentou-se bastante heterogéneo variando de

56,1% em Belém-PA, com o melhor Índice, a 27,1% em

Cuiabá-M'I, senda este o menor Índice encontrado. Nessa

mesma pesquisa, a duracáo mediana do AMEno Brasil foi

de 54,11 días e Cuiabá aparece com o menor valor encon

trado de 0,742 dias[6J.

Apesar de todos os benefícios que a prática de

amamentar traz, o Índice de desmame precoce é alto e

seguramente repercute na morbimortalidade infantil.

Dentro as causas de desmame precoce sao cita

das: introducáo de outros alimentos na dieta do lactente

antes do período recomendado; recusa do seío materno

pela enanca, que está diretamerite relacionado com o po

sicionamento incorreto do recém-nascido no momento

da amamentacáo: trabalho materno fora do domidlio;

"rejeicáo" do ato de amamentar pela própria mñe, rela

cionado adar e paradigmas culturaís: doencas maternas

e da enanca: utilizacáo de medicamentos pela máe: im

pressáo materna de que a enanca nao tem sua fome sa

ciada com esse leite ("leite fraco ou insuficiente"], entre

outrasí/J.

A hipogalactia é a rcducáo real ou suposta da pro

ducáo de leite humano e está relacionada, frequenterneu

te, com a inseguranca materna quanto a sua capacidade

de nutrir o Iilho, fazendo com que a máe interprete o

choro da enanca como sínal de fome. Além disso, pode

estar Hgada a problemas nutricionais materno, técnicas

incorretas de amamenta<;:ao e a introdu<;:ao precoce de

mamadeiras e de outros alimentos na dieta do lactenteC8J.

SílvaAl'M, Gaíva MAM¡ Bittenccurt Rbí

Na tentativa de reverter a hipogalactia e a crenca

do "leite fraco" a mae recebe recornendacoes de fami

liares e comunidade em geral, ou seja, das pessoas mais

próximas e também de profissionais de saúde quanto ao

uso de lactogogos para suprir as necessidades da enanca

e "aumentar" a producáo de leite. De acorde com a etí

mologia da palavra, lactogogos é "algo" ou "alguma coi

sa" que leva ao acréscimo da producáo de leíte. Assim,

os meios e os recursos que auxiliam na producáo láctea

também podern ser considerados como lactogcgosl'".

De acordo com a literatura, dentre os lactogogos

mais frequenternente utilizados térn-se a canjica, o fubá

e o milho, alimentos ricos em amido C9J Outros alimentos

como ovos, chá de algodoeiro, feijáo, cerveja preta, min

gau, caldo de galinha e abacate, tambérn sao citados. a
fármaco metoclopramida tambérn é referido como auxi

liar na producáo láctea. a próprio leite animal e artificial

é usado corno estimulante. a banho quente, a compressa

morna e a massagern das mamas também é muito utiliza

do pelas maes(7,9-10J.

As práticas culturais relacionadas aarnamentacáo

podem repercutir nas condicóes de saúde das enancas. e

os profissionais da equipe de saúde da familia pela proxi

midade com o contexto cultural das famílías em situacáo

de aleitarnento materno podem favorecer a urna prática

culturalmcnte adequada, Assim, o objetivo do estudo foi

identificar quais sao os lactogogos utilizados como su

porte ao aleítamento materno por mñes de enancas de

até um ano de idade, cadastradas em urna unidade de

Saúde da Familia do municipio de Cuiabá, MT e quem

orientou o seu uso.

MÉTODO

a estudo foi realizado em Cuíabá, capital do Esta

do de Mato Grosso, em urna Unidade de Saúde da Familia

(USF) localizada na Regional Norte. Em Cuiabá existem

85 Unidades Básicas de Saúde, senda 22 Centros de Saú

de e 63 Equipes de Saúde da Familia (ESF], senda que

destas, tres estáo localizadas na zona rural. A regíáo nor

te contempla 1J9.842 habitantes, o que corresponde a

22,0% da populacáo da capital, possuindo tres Centros

de Saúde e 13 Equipes de Saúde da Familia (ESF] para

atender a comunidade. A unidade estudada atende urna

popula~aode 1.000 famílias, 3.500 hahitantes, senda que

contava no período de coleta de dados conl 37 crian¡;as

entre zero e um ano de idade cadastradasfll!. A equipe de

Rey Rene) Fortaleza; 2011 jlllíset; 12(3):574-81. 575
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saúde segue O protocolo de atendimento pré e perinatal

recomendado pelo Ministério da Saúde, que incluí facili

tacáo do inicio precoce do pré-natal. consultas pré-natais

mensaís intercaladas entre o médico e cnfermcíro até a

32ª semana, quinzenais da 32ª a 36ª e semanaís no últi

mo mes, atívidades educativas com grupo de gestantes,

visitas donuciliares realizadas mensalmente pelas agen

tes de saúde e ocasionalmente pelo profíssional médico

e enferrneiro, e consultas de puerpério e puertcult.ural'J.

Trata-se de um estudo descritívo com abordagem

quantítatíva. Fizerarn parte da pesquisa máes de enancas

na faixa etária entre zero e 12 meses de idade, residentes

em doís bairros da área de abrangéncia da USF estuda

da. Das 37 máes que atendiam a este critério quatro nao

foram localizadas ern suas residencias no momento da

coleta. de dados, totalizando ao hnal33 mñes.

Os dados foram obtidos por meio da aplícacáo de

um questiouário semi-estruturado a todas as máes de

criancas menores de 12 meses, contemplando dados so

ciodemográficos maternos, inforrnacoes da sítuacáo do

aleitamerito materno da enanca, uso de lactogogos para

aumentar a producáo de leíte e quem a orientou utilizan

Os dados foram coletados na USF, após as consul

tas de crescimento e desenvolvimento (CO) do enfermei

ro e do médico da unidade, embora algumas máes te

nham sido identificadas na unidade foram entrevistadas

ern suas residéncias por urna questao de conveniéucia da

participante. A coleta dos dados ocorreu nos meses de

abril e maia de 2010.

As ínforrnacóes colhidas foram organizadas e pro

cessadas através do software Excel confeccionando tabe

las com base en razoes de proporcáo,

O presente estudo faz parte de um projeto matrí

cial intitulado "Projeto de educacáo por meio do trahalho

para a saúde" que foi apreciado e aprovado pelo Comité

de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário [úlio Mul

ler - UFMT, protocolo nº 693/2009. Todas as entrevis

tadas foram devidamente esclarecidas sobre os objetivos

e finalidades do estudo e assinaram o termo de consentí

mento livre e esclarecido.

RESULTADOS

Das 33 máes entrevistadas, 87,9% tinham menos

de 30 anos de idade, seudo que 24,2% eram adolescen

tes: 63,6% vivíarn com um companheiro: 78,8% possuíam

mais de oíto anos de estudos concluídos; 84,8°¡iJ trabalha-

576 Rev Rene, Fortaleza, 2011 juljset; 12(3]:574-81.

vam fora de sua residéncia; 57,6% possuíam renda famí

liar menor que deis salários mínimos e 75,7% das máes

tinham pelo menos deis filhos nascidos vivos (Tabela 1).

Tahela 1 - Características sociodemográficas das máes
participantes do estudo, Cuíabá, MT, Brasil, 2010 (N=33)

Características N %

Idade (anos] 16 ·····19 08 24,2

20-24 12 36A

25 - 30 09 27,3

>30 04 12,1

Estado Marital Soltetra 09 27,3

Uníñc estável/ceseda 21 63,6

Separada/desq uitada 03 9,1

víúva 00 0,0

Escolartdade (anos estudo) ;;>4 anos O! 3,0

5 a 8 anos 06 18,2

>8 anos 26 78,8

Irabalho Trabalha Fora 28 84/i

Nao trabalha rora 05 15,1

Renda Familiar ~2 salános mínimos 19 57,6

.2:.3 salános mínimos 14 42,4

Número de Filhos Vivos 01 14 42,4

02 11 33,3

03 ou mais 08 24,2

Ao analisar a inforrnacáo materna sobre a redu

cáo ou nao da producáo de leite durante a amamenta

cáo, 90% das máes relatararn que o seu leite dirninuiu.

Quando indagadas a respeíto do período em que ocorreu

a hipogalactia, maís de 45% responderam que foi nos prí

metros 15 días de vida da enanca, 33,3% citaram a redu

cao do leite após o quarto més e 18,2% o segundo més de

vida do bebé.

Relacionando esses dados com o motivo da hipo

galactia, todas as máes que apontaram reducáo do leite

nos primeiros 15 días, citaram ter passado por situacóes

de estresse e/ou problemas cmocíonaís, E aínda 81% das

máes que referiram a reducáo no quarto més (12 máes),

citaram o retorno ao trabalho como motivo dessa dímí

nuicáo. As máes apontaram ainda como causa de hipo

galactia a díficuldade de succao do bebe ao nascer (14

máes] e a má alimentacáo materna (8 maes).

Entretanto, índependente de ter a producáo láctea

reduzida todas as Infles entrevistadas utilizaram alguma

medida para aumentar a producáo do leíte materno. No

que díz respcito aalimentacáo da nutriz, para aumentar a



producáo de leite, as máes estudadas utilizaram alimen

tos ou medidas que afirmaram ajudar a secrecáo láctea.

A canjica foi a mais citada pelas máes (28 mñes), seguida

da canja (19) e da água (19). Aparccerarn ainda com fre

quéncia o uso de cornpressas de água morna e os hanhos

quentes (16), cerveja preta (13), massagem nas mamas

(11) e míngau de arroz (9). Além desses, foram citados

a farmha de milho, chás, sucos, ameíxa e medicamentos

como metoclopramida e água inglesa [Tabela 2).

Tabela 2 - Tipos de lactogagos utilizados pelas máes
estudadas, Cuiabá, MI, Brasil, 20"]().(N=33)

SílvaAl'M, Gaíva MAM, BittencourtRM

nutencáo do aleítamento materno e apenas setc disse

ram que atrapalha, aconselhando o uso precoce de água,

chás ou sucos (TabeJa 3).

Das 25 máes (75,7%) que apontaram serern in

fluenciadas pela opírnáo da avó paterna, 63,6% (2"])

disseram que essa influéncia é negativa, e todas referem

aconselhamento das avós para fazer uso de líquidos an

tes dos seis meses da enanca (Tabela 3).

Tabela 3 - Contato e ínfluéncia das avós materna e
paterna na prática do alcítamcnto materno. Cuiabá, MI,
Brasil, 20"]() (N=33)

As mulheres participantes deste estudo, quando

indagadas a rcspeito das pessoas que as oríentaram so

bre o uso de alimentos, líquidos ou procedimentos para

aumentar a producáo de Ieite, citaram maís de urna pes

soa, sendo que 84,8% cítaram as máes das participantes

[avós dos bebés), 75,7% delas apontaram também a avó

paterna do bebé, 48,5% a bísavó da enanca, 27,3% das

máes referiram os profissionais de saúde e 15,1% cita

ram os vizinhos.

Das 28 máes que referiram ter sofrido alguma in

fluéncia, positiva ou negativa, das avós maternas na prá

tica do aleitarnento materno, 13 delas tinham contato de

pelo menos urna vez por semana com a mesma, seis man

tinham cantata quinzenal ou mensal e nove moravam

na mesrna casa. Das 25 máes que disseram ter sofrido

alguma ínfluéncía das avós paterna, a maíoria também

possuía contato com as mesmas, sendo que 16 moravam

juntas e nove tínham cantata pelo menos urna vez na se

mana [Tabela 3).

Das 28 nutrízcs que mantinham contato corn suas

máes, 21 inforrnaram que sua influéncia as ajuda na ma-

t<:H.:togogo*

Can jica

Canje

Água

Compressas e banbos quentes

Cerveja preta

Massagens nas mamas

Míngau de arroz

Fannha de milho

Chás

Sucos

Ameíxa

Remédtos: metcclopramída, água inglesa ...

"As máes cttaram o uso de maís de um lactcgogo.

N

28

19

19

16

13

11

09

07

06

04

02

02

Mile [N] (Yo Sogra (NJ %

Avó Avó

Materna Paterna
Cantata Mora Junto 09 27,27 16 48,49

Urna Vez/Semana U 39,40 09 27)27
Quínzenal/Més 06 18,18
Nenhurn 05 15,15 OB 24,24
Ajuda 21 63,64 04 12,12

Influencia Atrapalha 07 21,21 21 63,64
Nao Influencia 05 15,15 08 24,24

D1SCUSSAO

Em relacáo á idade materna, a maíoria das máes

tinha menos que 30 anos de ídade, e parcela significati

va era adolescente. Resultado semelhante foi encontrado

em outros estudos. Na pesquisa realizada em Sao Paulo,

no ano de 2005, sobre a situacáo de aleitamento mater

no, 70% das máes tinham entre 15-31 anos. E no Para

ná cm 2008, estudo que analísou o tipo de aleítamento

materno recebido pelas enancas no quarto més de vida

mostrou que 39,3% das máes eram adolescentes e 37,5%

tinharn entre 20 e 25 anosC2 -3J.

Pesquisas realizadas no município de Sao Pau

lo e no interior do Estado, no ano de 2005, sobre o alei

tamento materno, revelaram que as máes entre 24 e 34

anos amamentam scus filhos por um período de tempo

superior quando comparada com as máes ahaixo dessa

faixa etáriaC3-4J. A relacáo entre aleitamento materno e a

idade materna pode ser explicada pela maior experiencia

e conhecimento sobre o assunto, bem como a maturida

de para Iidar com a situacáo, podendo estar relacionada

ainda com o melhor preparo psicológico e social de urna

mulher com idade acíma de 24 anos para o aleitamen

to materno, aspecto que nccessítaría de outros estudos

para se cornprovart'i'. Esse contexto mostra a necessida

de de intensificar as oríentacóes e o preparo das máes

adolescentes para a amamentacáo.

Rey Rene) Fortaleza; 2011 jul/set: 12(3):574-B1. 577
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o uso de medidas para aumentar a producáo de

leite materno, pode ser justificado devido á influencia de

valores socíais e culturais que atuam corno preditivos po

sitivos ou negativos na manutcncáo da lactacáol''!

A grande maioria das mullieres tern condicóes

biológicas de produzir leite suficiente para atender a de

manda de seu Iilho. A suficiencia de leite materno é ava

liada através do ganho ponderal da enanca e o número de

miccoes por día, que variam de 6 a 8 episodios. A queixa

de "pouco leíte" é, muitas vezes, uma percepcáo errónea

da máe, devido a falta de conhecimento c/ou crencas em

relacáo ao aleit.amento(8).

O estudo realizado em Passo Fundo, Río Grande do

Sul, sobre os fatores que levaram ao desmame precoce,

mostrou que as entrevistadas receberam informacóes so

bre o assunto, porérn as nutrizes náo seguem a maior par

te das orícnracóes e continuam a acreditar e valorizar suas

crencas e tabus, agindo por conta própria no momento de

introduzir outros alimentos antes dos seis meses de vida

da enanca, de acordo corn os hábitos da familia. Tuda isso

pode ser explicado pela inseguranca/rnedo que as máes

possuem em relacáo asaciedade do bebe e a qualidade do

seu próprio leite, já que a crenca do "pouco leite" ou "leite

fraco" aínda é significativamente forte entre as máes(12).

Out.ro estudo realizado no municipio de Sáo Pau

lo, sobre os fatorcs socioculturais do desmame precoce,

apontou que a alegacáo de hipogalactia ou "pouco leite",

"leite fraco" "leite secou", dentre outras, é apenas a causa

final do processo de desmame, ou seja, essa é a justifi

cativa mais aceita socialmente para esclarecer a causa

do desmame precoce. Os resultados evidenciam que as

máes do estudo tinharn o conhecimento das vantagens

do aleitamento materno, e para náo serem julgadas se

baseavam nas explica~6es biológicas - hipogalactia 

que as eximiam de qualquer culpa( 3).

É também enl decorrencia dessas cren~as que os

resultados desse estudo mostraram que a maioria das

mulheres recorreu ao uso de lactogogos, ou seja, procedi

ment.os, aliment.os e Inedicamentos que, segundo o senso

comum ou o próprio conhecimento científico, ajudam a

aument.ar a produ~áo de leite materno e principalmente

deixá-Io mais "forte", "encorpado". Nessa pesquisa, mes

mo as máes que náo t.iveram hipogalact.ia lan~aranl máo

dos lactogagos para mantel' a produ~ao do leite materno

ou aumentar a sua quahdade, em termos de nutrientes.

Na prática cotidiana de Inanejo da amament.a~áo

observa-se que, na maioria das situa~6esacorre a queixa
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de reducáo da producáo láctea, muítas vezes, uma supos

ta hipogalactia. No entanto, vale ressaltar, que dentre os

motivos apresentados pelas máes para tal situacáo, é pos

sível que o profissional estabeleca algum tipo de interven

cáo eficaz, o mais precoce possivel, restabelecendo urna

producáo adequada de leite, ou minimizando a íntranquí

lidade materna e até mesmo orientando as pessoas mais

próximas da família, para apoiar a nutriz nos momentos

de angustias e dúvidas na prática da amamentacáo,

Portanto, é necessárío considerar os sentimentos

positivos e negativos no processo de amamentacáo, ex

perimentados pelas máes, antes de julgar sua capacidade

de amamentar, Quando a mulher é assistida nas dúvidas

e dificuldades. resgata-se sua seguranca em relacáo ao

papel de mác, cabendo aos enfermeiros e outros profís

sionais de saúde a tarefa de garantir urna escura ativa, ou

seja, saber ouvi-la, entendé-Ia e esclarece-la sobre eren

cas e tabus, de modo a tornar a amamentacáo urn ato de

prazerU4-15).

Como urna estrategia para melhorar os níveis de

aleitamento materno no país e estimular essa prática nas

unidades básicas de saúde, o Minístério da Saúde, a UNI

CEF e a Organizacáo Mundial da Saúde, críaram a Inicia

tiva Unidade Básica Amiga da Amamcntacáo (IUBAAM),

que tem por objetivo a promocáo, protecáo e apoio ao

alcítamcnto materno por meio da mobilízacáo das equi

pes de cuidado primário para a adocáo dos "Dez Passos

para o Sucesso da Amamentacáo" Nessa iniciativa, o 4º

passo para o sucesso da amamentacáo é escutar as preo

cupacóes, vivencias e dúvidas das gestantes e máes sobre

a prátíca de amamentar, aperando-as e fortalecendo sua

autoconfianca, pois a decisáo das máes em amamentar e

a dura~áo do processo sao permeadas por variáveis que

incluem: experiencia positiva com amament.a~áoprévia;

gravidez desejada ou programada; apoio da família, so

bretudo da máe e do companheiro(1).

Pesquisa realizada com 58 máes de crian~as me

nores de dois anos de idade, residentes no município de

Coimbra-MG, com o objet.ivo de cOInpreender os signifi

cados atribuídos pelas mulheres ao hábito alimentar da

nutriz mostrou que as proibi~6es, permiss6es e motivos

que levam a mulher a ter Ulna alimenta~ao especial du

rante o período de lact.a~áo sao para evitar o enfraque

cimento materno nesse processo; mantel' a quantidade

de leite adequada ao bebe; fortalecer; dar mais sustancia

ao leite materno e beneficiar a crian~a com um alimento

mais saudávelC10J.



A má nutrícáo materna afeta tanto a quantidade

quanto a qualidade do leite, já que o leite materno, alérn

de grande quantidade de água, contérn glicídios, prote

ínas, lipídios, sais míneraís e vitaminas. Através de sua

alimentacáo, a máe poderá recebé-los para utilizar na

formacáo do seu leite, nao desfalcando suas reservas

crgánícast'".

Assim, a dieta materna/nutriz deve ser balancea

da com os componentes do leite materno, podendo haver

a diminuicáo no volume da producáo láctea, caso a inges

tilo energética materna seja inferior a sua deInandaC10J.

A literatura traz que vários alimentos e cuidados

sao utilizados como lactogogos pelas máes, no processo

da lactacáo para aumentar a producáo de leitel''J.

Em pesquisa realizada em município no sul do es

tado de Mato Grosso, com urna amostra de 224 máes de

enancas menores de 12 meses, corn objetivo de conhecer

as práticas utilizadas por máes lact.antes para manter o

aleitamento materno, encontrou-se o uso dos seguintes

lactogogos: água (39,7%), sucos (30%), canja (17%) e

canjica com apenas 5%. As mñes referiram ainda, o uso

de cuidados como massagens nas mamas, compressas e

banhos quentes (34,8%'). Os medicamentos, assim como

no presente estudo foi pouco utilizado pelas nutrizes

(11,6%)(16).

Estudo feíto com 12 mulheres cm processo de ama

rnentacáo de, no máximo, quatro meses, mostrou que mais

de 80% das máes ingeriram o leite como lactogogo C9J.

[á na pesquisa sobre as representacces scciaís da

alimentacáo da nutriz, os alimentos mais citados como

lactogogos pelas máes foram: sopa de galinha, sopa de

macarrño, canjica, canjiquinha, engrossado de fubá, leite

corn farinha, arroz doce, canja de arroz, alimentos doces,

líquidos, dentre ou1rosC10J.

Asmulheres que utílízaram os lacto gogos frente a su

posta ou real insuficiencia lactacíonal, mantinham a crenca

na resolutividade desse problema fundamentando-se nas

orientacóes recebidas no seu ambiente socioculturalt''!

Neste est.udo notou-se que as pessoas que orien

taram sobre o uso de lactogogos foram em sua grande

maioria membros da ünnfHa, represent':lda aqui pelas

avós materna/paterna e bisavó, e em menor número os

profissionais de saúde e vizinhos.

As famílias, na maioria dos casos é quem apóia a

nutriz, e t.raz, junt.o com esse apoio, os seus mit.os, tabus e

cren~as quanto aamamenta~fio. Estes, muitas vezes, sfio

provenientes da história dessa família, de suas experién-
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cías anteriores com a amamentacáo e sua cultura. O con

texto no qual essa familia está inserida tambérn exerce

influéncia importante que pode interferir nas decisóes da

máe no processo de amamentarC7,15J.

As mulheres durante o período de amamenta

cao estáo muito vulneráveis devido a ínseguranca que

esta fase traz consigo, e as oríentacóes que ela recebe

de pessoas/famíliares nas quais deposita confianca, na

maioria das vezes, sao sustentadas no conhecimento

popular[7,15).

E ainda maís, as máes das nutrizes percebem o

aleitarnento materno como urna heranca transmitida de

urna geracáo para outra, ísto é, de máe para filha. Essa

passagem de experiencia é individual e marcada pela his

tória de vida de cada avó. Isso é comprovado quando as

puérperas repetem comportamentos já praticados por

suas máes. Dessa forma, fica evidente que o significado

da arnamentacáo para cada avó pode provocar repercus

sóes positivas ou nao no processo de amamcntacáo de

seus netosC15,17J.

As nutrízes entrevistadas no estudo, informaram

ainda que mantinham um contato próximo com a sua

Iamília, e que as influéncias foram negativas na medida

em que muitas avós maternas/paternas accnselharam o

uso de chás, água ou suco antes do sexto més de vida da

enanca, ínterrompendo o AME.

Em pesquisa realizada corn 601 máes de recérn

-nascidos normaís em um hospital universitário de Por

to Alegre, RS, com o objetivo de verificar a influencia das

avós na prática do aleitamento materno, revelou que a

maíoria das máes tem contato frequente (no mínimo

urna vez por semana) com suas máes (67,9%) e sogras

(56,9%), sendo que para quase 40,0%, das entrevistadas

esse contato é diário com as respectivas rnáes e 30%

corn as sogras. A maíoría das máes relatou que as avós

das enancas, maternas e paternas, acham bom que elas

amamentem (93,2% e 84,4%, respectivamente], mas

menos da metade admítíu influéncia das avós nas suas

decisoes quanto á amamenta~fio (43,3% e 32,4% res

pectivamente)(17).

Nesta mesma pesquisa, as maes referiram que as

avós maternas ajudam durante o período da amamen

ta~fio com Inais frequéncia do que as paternas (59,5%

e 47,0%, respectivamente). No entanto, mais da metade

das avós aconselharam o uso de água e/ou chá. Assim,

confirmou-se a suspeita de que as avós poden influen

ciar negativamente na dura~ao da amamenta~ao. Inde-
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pendentemente da idade, Cal' da pele, escolarídade, ren

da per capita, número de filhos e de ter recebido ou nao

intervencáo na maternidade, as nutrizes com con tato di

ário com as respectivas mács tíveram uma chancc maíor

de interromper o aleitamento materno nos primeiros

seis meses de vida da enanca. [á o contato maís frequen

te com as avós paternas nao afetou significativamente a

duracáo do aleítamento materno(17).

Estudo realizado em Pentecoste - Ceará, com 15

máes cadastradas ern uma Unidade de Saúde da Família

que identificou as práticas culturais en relacáo ao AM,

rnostrou que as avós maternas eram as pessoas que mais

ínfluenciavam na alimentacáo infantil na populacáo de

baixa renda(18).

Algumas avós náo tíveram éxito em amamentar,

principalmente pelo acesso Iímitado ou restríto as in

formacóes e ainda pela carencia de apoio e estímulo pe

rante as dificuldades encontradas durante o aleitarnento.

Considerando que as avós cxcr-ccm grande influencia na

maneíra de pensar das puérperas, fica evidente a neces

sidade da sua participacáo nas consultas de pré-natal e

tambérn nos grupos de gestantes, para que, dessa forma,

elas (as avós) se comprometam com a amarnentacáo de

seus netos e percebam a importancia do seu incentivo e

da sua ajuda á máe nesse período(1).

Pesquisa que analísou a influencia das avós no

desmame precoce, evidencio u que as mesmas trazem

consigo conhecimentos e experiencias permeadas por

mitos, crencas, tabus e valores enraizados e culturalmen

te aceitos no contexto sociohistórico vivido por elas, Du

rante o período puerperal, a mulher encontra-se emocio

nalmente mais sensível, pernntiudo. assim, a influencia

de tercciros, sobretudo, das avós, as quais, multas vczes,

contribuem conscientes e/ou inconscientemente, para

o desmame precoce. Os autores argumentam que essas

atitudes das avós estáo relacionadas com o seu contexto

de vida, quando a prática da amamentas:<1o era um tanto

quanto desvalorizadaU9J.

As av6s podem influenciar positivamente ou nega

tivamente na amamentas:<1o, tanto na duras:ao quanto na

sua exclusividade. Portanto é necessário incluir a ünníha

nos programas do aleitamento materno, bem como, res

peitar as suas crens:as e sentimentos nesse período. Des

sa forma, as avós estarao mais preparadas para exercer

lnfluencla positiva para uma amamentas:ao bem sucedida

de suas filhas e IlOras(20).
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CONCLUSÁO

As crencas populares e as práticas culturais em

relacáo ao aleitamento materno, na unidade de saúde

da familia estudada Ioram confirmadas com a literatura

pesquisada. Entretanto, ressaltamos a límitacáo desse

estudo, visto que retrata a realidade de urna cornunidade

específica de um municipio, nao podendo estender esses

achados para o estado. No entanto, evidencia o valor dos

Lactogogos no cotidiano das nutnzes, mostrando a im

portancia de se realizar novos estudos no Estado de Mato

Grosso, a Iim de conhecer os tipos de lactogogos utiliza

dos em outras regióes do estado.

As máes participantes do estudo deixararn eviden

te a influencia sociocultural na amamentacáo, fazendo

uso de lactogogos orientadas por pessoas de convívio

próximo, principalmente, pelas avós maternas e paternas

da enanca, bem como, pelos vizinhos e profissionais de

saúde, Os ahmentos e cuidados maís citados pelas máes

foram: canjica, canja, água, compressa de água morna,

hanhos quentes, cerveja preta, massagem nas mamas e

mingau de arroz.

As avós maternas e paternas parrícíparam efetiva

mente do processo de amamentacáo, rcpassando conheci

mentos e experiencias a nutriz. Ao mesmo tempo ern que

as maes mencionaram as avós como pessoas que tínham

boas influencias no aleitamento materno, tambérn referí

ram a pessoa da avó como o agente estimulador para a

introducáo de água, chá e outros alimentos precocemente

e, consequentemente. favorecendo ao desmame precoce.

Fica evidente que é fundamental que haja entrosa

mento entre as equipes de saúde e a familia dos bebes, a

ñm de promover e mantel' o aleitamonto materno exclu

sivo, pelo menos, até os seis meses de idade, O profissio

nal de entermagem, como promotor de saúde, deve esta

belccer vínculo corn a nutriz e sua família, a fim de sanar

dúvidas, reduzir o estresse e a ansiedade inerent.e a esse

processo. Destaca-se a importancia dos profissionais de

saúde conhecer os lactogogos utilizados pela comulTlda

de e orientar o seu uso apoiados no conhecimento cienti

fico, mas sem desconsiderar a cult.ura regional.
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