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RESUMO 
 

 O presente trabalho teve como ponto de partida uma revisão da literatura 

científica, com foco em pesquisas de abordagem qualitativa, sobre o tema da 

amamentação e uso de chupetas e mamadeiras. Essa revisão, associada à descrição 

dos aspectos técnicos envolvidos no uso de bicos artificiais e à sua relação com a 

amamentação, forneceu subsídios para tecer uma abordagem crítica preliminar das 

políticas públicas de saúde sobre amamentação e dos processos de luta da sociedade 

civil organizada a elas relacionadas. 

 Para a consulta sistemática e seriada às principais bases de dados científicos 

foram selecionados e utilizados os descritores: amamentação e desmame; 

mamadeira e amamentação; chupeta e amamentação; chupeta e pesquisa qualitativa; 

mamadeira e pesquisa qualitativa; e alimentação infantil e pesquisa qualitativa – e 

seus equivalentes em inglês. 

 A análise temática, com base na análise categorial de conteúdo dos estudos 

selecionados, mostrou o valor da abordagem qualitativa para uma melhor 

compreensão das diversas formas de pensar e de agir dos atores envolvidos, e das 

formas como se desenvolvem esses processos. E que apesar dos esforços evidentes 

em se demonstrar as desvantagens do uso de chupetas e mamadeiras, estes ainda são 

insuficientes frente à complexidade da relação desses artefatos com a amamentação 

e ao destaque que o assunto merece. 

 Conclui-se que são necessários mais estudos sobre as dimensões sociais e 

culturais que reforçam e legitimam o uso de chupetas e mamadeiras no mundo 

contemporâneo, com fins de ampliar a nossa compreensão sobre esse tema 

complexo.  

 

 

Palavras-chave: amamentação; chupeta; mamadeiras; pesquisa qualitativa; 

fonoaudiologia. 
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ABSTRACT 
 

 This study departed from a bibliographic research of published academic papers 

using qualitative research methods on breastfeeding and the use of bottles and pacifiers. 

The papers’ revision, along with a description of the technical aspects involved in the 

use of artificial teats and its relation with breastfeeding, offered the possibility of an 

initial critical approach on Breastfeeding Related Health Policies, and on the Civil 

Society struggle processes in this issue. 

 Methodologically, descriptors were defined to search the main academic 

databases – in English and Portuguese: breastfeeding + weaning; bottle feeding + 

breastfeeding; pacifier + breastfeeding; pacifier + qualitative research; bottle feeding + 

qualitative research; and infant feeding + qualitative research. 

 With the selected academic papers, a thematic analysis was made from relevant 

categories. The results showed the value of qualitative approaches for a better 

comprehension of the many ways the involved actors think and practice breastfeeding 

and pacifiers’ use. And shows that, although many efforts have been implemented to 

indicate the problems and disadvantages of bottles and pacifiers’ use, these are still 

insufficient, given the relationships between breastfeeding and these artifacts. 

 We conclude that more studies are necessary to wide our comprehension about 

this complex issue. 

 

 

Keywords: breastfeeding; pacifiers; bottles; qualitative research; fonoaudiology. 
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Introdução 
 

Por cima das casas, cal 
Frutas em qualquer quintal 
Peitos fartos, filhos fortes 

Sonho semeando o mundo real 
(Marisa Monte, Vilarejo) 

 

 

Amamentar, aleitar, dar mamá, alimentar, nutrir, sustentar. São significados 

atribuídos à amamentação. Acalmar, símbolo de infância, santo remédio, empregada de 

pobre. Estes se atribuem às chupetas e mamadeiras. Essas referências se manifestam na 

cultura construída ao redor da amamentação e envolvem atores diversos: mães, pais, 

avós, parentes, vizinhos, amigos, profissionais de saúde; e organizações e instituições 

formadoras de opinião na sociedade. Chupetas, mamadeiras e amamentação, no plano 

das políticas públicas e práticas de saúde mostram-se incompatíveis; no entanto, 

coexistem pacificamente na realidade infantil e familiar. Impasse que configura um 

problema de saúde pública de graves consequências. 

Sempre ouvi com grande interesse as histórias familiares contadas por minhas 

avós. As que mais me interessavam eram aquelas relacionadas ao parto, nascimento, 

amamentação e cuidados com o bebê. Uma história, em específico, chamou-me a 

atenção: na primeira metade do século XX parecia ser um costume amarrar biscoitos em 

paninhos de algodão, deixando-os em formato de bolinha. Essa bolinha era oferecida 

aos bebês para que a mastigassem e a sugassem enquanto as mães se dedicavam às 

tarefas domésticas. Confesso que nunca criei em meus pensamentos uma imagem 

positiva dessa história. Guardada na memória depois de ouvi-la repetidas vezes, pude 

trazê-la à tona em algumas ocasiões: trabalhando por uma organização não 

governamental – Rede Internacional em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN) – 

que atua com foco na legislação de comercialização de alimentos para crianças de 

primeira infância e bicos artificiais, lembro-me sempre da “bolinha”. Mais 

recentemente, a mesma situação se repetiu quando presenciei a nova edição da mesma 

— a indústria de produtos de puericultura lançou uma chupeta cujo bico fora substituído 

por uma redinha em formato de saco e com uma abertura no escudo da mesma, e esta 

redinha armazena o alimento para a criança sugar, sem o “risco de engasgar”. 
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 Experiências como estas relatadas acima e o fato de lidar com 

amamentação por mais de dez anos me permitiram vivenciar muitas situações 

envolvendo as políticas de saúde para o tema, a prática clínica no exercício profissional, 

a educação continuada ou sensibilização de profissionais de saúde, o olhar do usuário e 

da sociedade para o tema, e até a militância nos aspectos da proteção legal do 

aleitamento materno. E perceber, atuando em um hospital Amigo da Criança (HAC), a 

presença de bicos artificiais em ambientes habitados predominantemente por bebês 

recém-nascidos – no que chamo de “contrabando de chupetas” – podem oferecer 

subsídios para uma discussão aprofundada na análise dos dados, dos “não-ditos”, dos 

imponderáveis (MINAYO, 2010), se trabalhadas sob o olhar qualitativo com apoio da 

análise documental. 

A amamentação, enquanto alvo de práticas de saúde e bem-estar, traduzidas nas 

ações pró-aleitamento materno e de envolvimento de profissionais de saúde na 

assistência em oposição às chupetas e mamadeiras, associa-se – no senso comum – a 

valores e referências técnicas e biológicas. Em contraposição, os bicos artificiais – pelos 

significados mencionados – são alvo de emoções positivas na cultura construída em 

torno da infância. Esse impasse, desafio estratégico para as ações individuais e coletivas 

de saúde, constitui o ponto de partida para o presente estudo.  

A ideia, portanto, de pesquisar os efeitos, significados e representações 

relacionados ao uso individual e social desses artefatos surgiu da curiosidade sobre os 

motivos que levam a sociedade em geral a aceitar mamadeiras e chupetas de maneira 

tão natural e legitimada, a despeito de qualquer campanha oficial que se faça 

desestimulando o uso das mesmas e colocando-as como fator de risco para o desmame, 

por exemplo. Ao que parece, diversos setores da sociedade, particularmente empresas e 

corporações, estão produzindo situações que reforçam a imagem positiva dos bicos 

artificiais para as mães, suas famílias e, mesmo, muitos profissionais da saúde 

envolvidos nos processos de cuidado infantil. 

Ainda, no que diz respeito ao recorte do estudo, cabe ressaltar que o assunto 

mamadeiras será tratado a partir do ponto de vista deste item enquanto produto “bico 

artificial”, regulado por norma específica. A função de alimentação ou o próprio 

alimento utilizado na mamadeira não farão parte das discussões no trabalho. No entanto, 

tal função pode se apresentar ao longo do texto, relacionada ao papel da mamadeira 

enquanto produto industrial.  
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Amamentação e uso de bicos artificiais como problemas de saúde pública: 

A prevalência de amamentação no Brasil é temática que tem destaque na Saúde 

Pública brasileira. Apesar de o país apresentar taxas em elevação nos anos recentes – 

atualmente 41% dos bebês menores de seis meses amamentados exclusivamente; 67,7% 

dos bebês amamentados na primeira hora; e 58,7% das crianças entre nove e doze 

meses amamentadas – ainda precisa melhorar seus índices, se considerarmos os padrões 

preconizados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) (BRASIL, 2010). As 

políticas públicas existentes visam a mudanças no panorama atual, sendo diversas as 

ações que buscam a sensibilização da sociedade e dos setores da saúde para as questões 

ligadas ao aleitamento materno e suas repercussões na saúde infantil. Muitos também 

são os esforços no sentido de integrar as políticas de amamentação com outras, como as 

de cuidados com a saúde da mulher ou com as de segurança alimentar, por exemplo1. 

As ações voltadas para a promoção, proteção e apoio à amamentação visam ao 

esclarecimento, inclusive, sobre as desvantagens do uso de chupetas e mamadeiras para 

crianças amamentadas ao peito – tema central desta pesquisa – e para a relação entre a 

duração do aleitamento materno e a saúde dos lactentes. É amplamente conhecido que 

bicos artificiais são prejudiciais, tanto para a amamentação como para outras condições 

e situações de saúde (COTRIM, VENANCIO, ESCUDER, 2002; SOARES et al., 2003; 

VIEIRA et al., 2004).  

No entanto, ainda se projetam fortemente, no imaginário social, as pretensas 

funções calmantes da chupeta – não por acaso nomeadas pacifiers em inglês, que 

significa pacificadoras. Mesmo crianças amamentadas ao peito, nascidas em hospitais 

orientados a fornecer apoio específico, onde as mães recebem informações sobre as 

vantagens da amamentação; ou crianças frequentando a educação infantil nas creches e 

escolas, podem ficar dependentes desse artefato, como também constatado em minha 

experiência profissional e pessoal. 

Existe, portanto, nos meios profissionais, de gestão e acadêmicos da Saúde, uma 

visão subestimada de todos os prejuízos que a introdução de bicos artificiais pode 

provocar no desenvolvimento sensoriomotor oral e afetivo da criança. E, diferente de 

outros problemas de saúde, uma prática ainda contraditória e tolerante ao seu uso que 

confunde ou mesmo reforça a imagem positiva. 

                                                
1 As políticas públicas vigentes e relacionadas ao assunto serão abordadas mais adiante. 
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A prática fonoaudiológica na amamentação: 

A Fonoaudiologia é uma profissão da área de saúde e, de acordo com a 

legislação que a rege – lei 6.965/1981 (BRASIL, 1981) –, é responsável pela prevenção, 

avaliação e tratamento das alterações de voz, fala, linguagem, audição e aprendizagem. 

No entanto, esta definição se amplia na prática profissional, uma vez que atualmente a 

Fonoaudiologia se divide em várias áreas de especialização reconhecidas pelo Conselho 

Federal da categoria – Audiologia, Linguagem, Motricidade Orofacial, Voz e Saúde 

Coletiva (CFFa, 2006). 

O trabalho da Fonoaudiologia na atenção à saúde da mulher e da criança ─ com 

foco voltado em grande parte para a amamentação ─ é norteado pela inserção do 

fonoaudiólogo nas equipes multiprofissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) desde 

o final da década de 1980 e pelas políticas públicas do Ministério da Saúde que tratam 

da humanização no pré-natal e nascimento (SERVILHA, 2010), dos cuidados com o 

recém-nascido e a criança pequena e da amamentação e alimentação complementar 

saudável (BRASIL, 2010a). Por outro lado, as especialidades motricidade orofacial e 

saúde coletiva subsidiam as práticas adotadas no trabalho fonoaudiológico no pré-natal, 

parto, pós-parto e puerpério e ainda, nas enfermarias de bebês saudáveis e com os bebês 

de risco, em unidades de terapia intensiva neonatais (ANDRADE, 1996).  

Com a adoção, na década de 1980, de políticas públicas voltadas para a redução 

das mortalidades materna e neonatal/infantil, que envolviam também o incentivo à 

amamentação, a Fonoaudiologia foi ganhando visibilidade e se mostrando necessária na 

equipe de cuidados com a gestante, a puérpera e, especialmente, o bebê. Em algumas 

maternidades do SUS que aderiram, por exemplo, a partir da década de 1990, à filosofia 

da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), em que a promoção, proteção e apoio 

à amamentação serviam de mote para auxiliar no trabalho de redução da mortalidade 

infantil (BRASIL, 2010b), a inserção do fonoaudiólogo se mostraria indicada e 

necessária nos casos em que os bebês com algum impedimento e/ou dificuldade na 

amamentação não tivessem suas demandas atendidas pelos demais profissionais da 

equipe de saúde, por questões de limitações da própria formação. A partir deste 

reconhecimento, o campo de trabalho para este profissional se tornaria um desafio para 

a ampliação dos conhecimentos da categoria e oportunidade ímpar para o crescimento 

profissional (MOREIRA e MOTA, 2009). 
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Uma vez inserido nesse panorama, o fonoaudiólogo se via diante da necessidade 

de interagir com toda a equipe de saúde e, principalmente, de desenvolver novas 

habilidades, até então, pouco conhecidas neste campo para delinear o que hoje 

representa o trabalho fonoaudiológico em maternidades e ambiente neonatal. Bebês com 

necessidades especiais, prematuros, portadores de síndromes neurológicas e, mais tarde, 

bebês saudáveis, mas com alguma desorganização sensoriomotora oral, tornar-se-iam o 

público alvo do fonoaudiólogo atuante nestas equipes. 

Considerando o escopo da saúde coletiva, a prática fonoaudiológica na atenção à 

saúde materno-infantil se volta exatamente para a integração do profissional às equipes 

multiprofissionais de assistência a esse público específico. As políticas vigentes na 

atenção à saúde da mulher e da criança visam à promoção de um cuidado mais 

integrado e ampliado à gestante, puérpera e bebê. Os temas priorizados nestas políticas 

envolvem cuidados no pré-natal, que facilitem o acesso da gestante, o acompanhamento 

mais seguro da gestação, a garantia de início do acompanhamento pré-natal ainda no 

primeiro trimestre da gestação e o acesso a, pelo menos, seis consultas de pré-natal; e 

que garantam, também, o acesso à maternidade mais próxima do domicílio, através da 

Rede Cegonha2, por ocasião do nascimento do bebê. Dando continuidade ao processo, 

as políticas baseiam a assistência e o cuidado com o recém-nascido, em seu direito ao 

contato pele a pele precoce com sua mãe, ainda na primeira hora após o parto, o direito 

à amamentação e aos cuidados intensivos, quando necessário. Todas essas são 

estratégias que compõem o cuidado integral à saúde de mães e bebês e que estão 

presentes, além da Rede Cegonha (BRASIL, 2011), na IHAC (BRASIL, 2010b), e na 

Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de Baixo Peso – Método Canguru (BRASIL, 

2011a). 

Desta forma, hoje em dia, as funções e atividades pertinentes ao trabalho do 

fonoaudiólogo, na atenção à saúde da mulher e da criança, são muitas e complexas, 

apesar de ainda pouco embasadas cientificamente (MOREIRA e MOTA, 2009): 

● participar de grupos de gestantes, no pré-natal, informando sobre os cuidados 

durante a gravidez, as vantagens da amamentação e o seu manejo, o 

desenvolvimento do bebê e o contato precoce com ele através da linguagem, 

uma vez que é sabido que o feto é capaz de ouvir a voz materna;  

                                                
2 Estratégia recente do Ministério da Saúde (2011), fundamentada nos princípios da humanização da 
assistência. Maiores detalhes poderão ser obtidos no sítio www.saude.gov.br. 
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● atuar no pós-parto imediato e no puerpério, com apoio no manejo da 

amamentação, com orientações relevantes e trabalho em equipe, quando 

necessário; 

● intervir precocemente com os bebês da unidade neonatal e enfermaria canguru3, 

visando o desenvolvimento das funções sensoriomotora orais e o 

estabelecimento da amamentação, e principalmente; 

● atuar em todos estes cenários considerando as políticas públicas vigentes como 

norteadoras do trabalho a ser desenvolvido. 

 

Portanto, considero que a atuação do fonoaudiólogo no SUS está bem definida; 

e, ainda, que seu trabalho na promoção do aleitamento materno e no combate aos 

potenciais prejuízos causados por aditamentos que interferem nela, é de grande valor, 

tendo especificidades e habilidades próprias que lhe permitem contribuir ativamente no 

processo em equipes multiprofissionais.  

 

Percurso pessoal e profissional: escolhas e aproximações ao problema. 

Ainda que o campo de atuação da Fonoaudiologia esteja bem mais delineado e 

organizado nos dias de hoje, é marcada a distância que às vezes separa a prática 

profissional dos fonoaudiólogos das reflexões, prioridades e ritmos da academia ou da 

gestão em saúde – como a formulação e implementação de políticas públicas. Como 

fonoaudióloga que vivencia há mais de dez anos a prática em maternidade e em 

educação continuada na área de aleitamento materno, percebo que nem sempre as 

políticas públicas são as norteadoras do trabalho com bebês. Analogamente ao campo 

da Odontologia, na Fonoaudiologia os bicos artificiais se caracterizam como um dos 

temas centrais discutidos nas competências profissionais. Mas, apesar das 

recomendações do Ministério da Saúde (MS) sobre aleitamento materno e sobre as 

desvantagens de uso de bicos artificiais (OPAS/OMS, 2003), parece não haver consenso 

entre estes profissionais sobre determinadas condutas que envolvam a alimentação de 

bebês e a introdução de bicos, mamadeiras e chupetas, na vida destes. Há sempre 

processos de interpretação e filtragem, tanto do saber técnico-científico e, em especial, 

das normas e procedimentos vindos dos diversos níveis governamentais. Existe, na 

                                                
3 O método será descrito no capítulo 1. 
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realidade, um apelo permanente à própria experiência e opções pessoais e à tradição 

local do serviço específico onde se trabalha. Como em outros campos profissionais 

normas e consensos técnicos são sempre adaptados ao cotidiano da atenção. 

Abordagens metodológicas oriundas da antropologia e outras áreas das ciências 

sociais e humanas vêm resgatando o valor da experiência pessoal na construção dos 

objetos de estudo e na forma como pesquisas são realizadas e dados analisados e 

interpretados (GOLDENBERG, 1997; VICTORA, KNAUTH e HASSEN, 2000).  

Com base nessas abordagens cabe esclarecer que o interesse no assunto 

amamentação surgiu a partir de situações vivenciadas no cotidiano do trabalho com a 

amamentação desde que tomei conhecimento dos “Dez passos para o sucesso do 

aleitamento materno”, ainda como estagiária do serviço de Fonoaudiologia em uma 

maternidade da Secretaria Municipal de Saúde da cidade do Rio de Janeiro. Atualmente, 

mantenho o vínculo com a mesma maternidade, porém como profissional de seu quadro 

funcional. Também atuo como consultora em lactação credenciada pelo International 

Board of Lactation Consultant Examiners (IBLCE), coordeno o grupo fluminense da 

Rede em Defesa do Direito de Amamentar (IBFAN Brasil); sou avaliadora da Iniciativa 

Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM); participante do Grupo Técnico 

de Incentivo ao Aleitamento Materno (GTIAM), da Secretaria de Estado de Saúde do 

Rio de Janeiro (SES/RJ); e tutora da Estratégia Nacional Para Alimentação 

Complementar Saudável (ENPACS).  

A partir dessas práticas, pude observar que na última década, apesar do 

incremento de campanhas educativas sobre amamentação, de recomendações dos 

organismos de saúde nesta direção e de treinamentos dos profissionais de saúde para o 

manejo da amamentação, ainda se percebe o uso disseminado de bicos artificiais por 

recém-nascidos e crianças pequenas. Ocorre mesmo uma banalização dos mesmos, 

difundidos no imaginário social pelos brinquedos e imagens infantis veiculadas na 

mídia. 

Esperamos, que apesar do panorama exposto no trabalho, possamos trazer 

contribuições relevantes ao ainda controverso tema que envolve o ato de amamentar e a 

manutenção cultural do uso das mamadeiras e das chupetas. Os estudos qualitativos 

sobre mamadeiras mostraram-se mais numerosos e suscitaram informações diversas a 

respeito do tema. Por outro lado os estudos sobre chupetas se apresentaram em número 
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reduzido, porém com potencial para servir de ponto de partida para futuras pesquisas 

qualitativas sobre chupetas, respeitando-se as singularidades dessas. 

Desta forma, a organização desta dissertação se desenvolve com a temática 

promoção da amamentação no capítulo 1, em que são discutidas as políticas públicas 

que envolvem as ações governamentais e de setores da sociedade civil organizada para a 

promoção, proteção e o apoio ao aleitamento materno. 

O capítulo 2: aspectos políticos, técnicos e afetivos das mamadeiras e chupetas, 

aborda os processos que envolvem o uso desses bicos, no âmbito das políticas públicas, 

da história, da participação do profissional de saúde, em especial o fonoaudiólogo, dos 

serviços de saúde e ainda da fisiologia da sucção. 

Dando continuidade, a revisão da literatura é apresentada no capítulo 3, no qual 

o tema proposto foi dividido em categorias temáticas para enriquecer a compreensão e a 

leitura. 

Finalmente, no capítulo 4, são feitas as considerações sobre o tema da 

amamentação e uso de bicos artificiais, baseadas nas informações encontradas na 

revisão, e na prática da autora. 

Dadas as reflexões acerca das formas de operação e das intencionalidades 

intrínsecas às relações entre amamentação e uso de bicos artificiais, trago como 

objetivos deste estudo:  

Como Objetivo Geral, contribuir para a reflexão da saúde coletiva sobre as 

várias e complexas relações entre amamentação e uso de chupetas e mamadeiras, 

privilegiando os aportes das abordagens qualitativas. 

E, como objetivos específicos: 

1. Abordar criticamente as políticas públicas de saúde e os processos de luta da 

sociedade civil organizada nas ações de amamentação; 

2. Descrever os aspectos técnicos envolvidos no uso de bicos artificiais e na sua 

relação com a amamentação; 

3. Apresentar uma revisão da literatura científica, com foco nos estudos de 

abordagem qualitativa sobre uso de mamadeiras e chupetas. 
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Percurso metodológico: análise documental 

Para construir o trabalho e cumprir os objetivos propostos foram definidas as 

seguintes estratégias metodológicas, baseadas, principalmente, na pesquisa bibliográfica 

e na análise documental, de acordo com Minayo (2010, p. 195) e Bardin (2011): 

● Buscas de artigos relacionados ao tema em revistas científicas e publicações 

internacionais, selecionando-se aquelas com enfoque das ciências sociais ou 

ciências humanas em saúde.  

● Bases de dados públicas – Lilacs, Medline, e Scielo – acessadas pelo portal 

CAPES, foram utilizadas com os seguintes descritores: breastfeeding + 

weaning (amamentação + desmame); bottle feeding + breastfeeding 

(mamadeira + amamentação); pacifier + breastfeeding (chupeta + 

amamentação); pacifier + qualitative research (chupeta + pesquisa 

qualitativa); bottle feeding + qualitative research (mamadeira + pesquisa 

qualitativa); infant feeding + qualitative research (alimentação infantil + 

pesquisa qualitativa). 

● Frente à escassez de estudos de natureza qualitativa, que abordassem a 

relação entre amamentação e introdução de bicos artificiais, a pesquisa 

passou a priorizar a revisão bibliográfica nesta direção, incluindo periódicos 

internacionais. 

 

 O processo de busca se iniciou com os periódicos nacionais e depois se passou a 

procurar produções em línguas estrangeiras, basicamente o inglês. 

A busca nos periódicos nacionais não retornou resultados satisfatórios para a 

discussão pretendida. Os descritores utilizados (amamentação; estudos qualitativos; 

pesquisa qualitativa; chupetas; mamadeiras) ainda traziam uma ampla gama de estudos 

que não necessariamente eram qualitativos ou tratavam do tema. 

No intuito de maximizar a pesquisa dos artigos, foi introduzido outro descritor 

(alimentação infantil, usado separadamente ou em combinação com os outros 

descritores antes utilizados). Essa estratégia mostrou-se necessária, uma vez que muitos 

estudos tratam do uso de alimentação artificial por bebês em diversas áreas de 

conhecimento, sem, no entanto citar o uso de mamadeiras explicitamente. Unindo, 

então, todos os descritores, foi feito o levantamento de artigos científicos sobre 

amamentação em áreas afins (saúde coletiva, sexualidade e saúde reprodutiva, nutrição, 
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sociologia, saúde materno-infantil, dentre outros) que tratassem do assunto 

relacionando-o ao uso de chupetas e mamadeiras. 

Optou-se pelo levantamento bibliográfico a partir do ano 2000 até o primeiro 

trimestre de 2012, contemplando publicações em português e inglês.  

Para facilitar a organização dos resultados encontrados, optou-se pela exploração 

dos mesmos agrupados em dois blocos temáticos: mamadeiras e chupetas.  

 

Tratamento e análise dos estudos encontrados: 

Os artigos encontrados foram lidos, fichados e selecionados através da aplicação 

de critérios de exclusão e inclusão e foram categorizados de acordo com a relevância 

dos temas apresentados.  

Foi realizada análise categorial temática, uma das técnicas de Análise de 

Conteúdo propostas por Bardin (2011, p.52), durante a qual vão se definindo 

progressivamente categorias descritivas. Para este estudo, as categorias foram criadas a 

partir das afinidades encontradas entre os temas apresentados e em seguida revistas em 

uma segunda análise com o objetivo de criar categorias com potencial para a discussão 

aprofundada. 

O objetivo do processo de análise documental é a representação condensada da 

informação para consulta, interpretação e armazenamento.   

A análise de conteúdo, muito utilizada em estudos de saúde, principalmente na 

sua vertente francesa representada por Bardin, é um processo de manipulação das 

mensagens identificadas nas fontes de informação da pesquisa com o intuito de 

evidenciar categorias que permitam refletir e interpretar uma outra realidade que não a 

da mensagem.  

A análise categorial na prática da pesquisa é a técnica de análise de conteúdo 

mais utilizada. Os resultados desse processo são apresentados nos capítulos 

correspondentes. 
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Capítulo 1 – Promoção, Proteção e Apoio à amamentação 
 

As vantagens da amamentação para todos os setores da sociedade são 

reconhecidas e inquestionáveis (NASCIMENTO e ISSLER, 2003). Beneficiam-se dela: 

o bebê, a nutriz, a família, o Estado e a sociedade, uma vez que a mesma é, 

sabidamente, capaz de promover desenvolvimento e crescimento adequados para o 

bebê, prevenir doenças maternas e proporcionar recuperação pós-parto mais eficiente. 

Contribui, ainda, para a diminuição de gastos da renda familiar com leites artificiais e 

dos gastos governamentais na área da saúde, e para a redução do impacto deletério 

sobre o meio ambiente, entre outros (WHO, 2009; ALMEIDA, 1999). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) recomenda aleitamento materno 

exclusivo (AME) até os seis meses de idade e introdução de alimentação complementar 

saudável a partir de então, com manutenção da amamentação até pelo menos dois anos 

de idade ou mais (WHO, 2001; KING, 2001). 

Não se pode, entretanto, no contexto das culturas humanas, tratar a 

amamentação somente como ato instintivo e biológico inerente ao ser humano enquanto 

mamífero, pois como qualquer fenômeno social – portanto, não natural – está 

determinada por um aparato sociocultural específico (ALMEIDA, 1999). Fatores 

culturais complexos vão configurando as formas singulares do ato de amamentar em 

cada sociedade e tempo histórico. 

A historiografia nacional e internacional oferece evidências de que as práticas de 

substituição do leite materno não constituem um fenômeno recente, assim como as 

medidas para incentivar a amamentação, tendo variado suas justificativas e 

argumentações conforme diferentes contextos temporais e geográficos (FREIRE, 2009). 

Os altos índices de mortalidade infantil e a mediana de 2,5 meses de 

amamentação apresentados na década de 1970 (VENANCIO e MONTEIRO, 1998) 

levaram o Estado brasileiro a buscar estratégias para o “resgate” da prática do 

aleitamento materno, de forma mais efetiva, em 1979. Acompanhando um movimento 

de caráter mundial, o país participou da reunião conjunta entre a OMS, o Fundo das 

Nações Unidas para a Infância (UNICEF), agências governamentais, indústrias de 

alimentos infantis e várias instituições, para discussão sobre "Alimentação de lactentes e 

crianças pequenas" (REGO, 2002). Os resultados desse evento apontaram para a 

necessidade da implementação de programas de incentivo ao aleitamento materno e 
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para a criação de um conjunto de normas para a comercialização e distribuição de 

alimentos destinados a lactentes. 

Em 1981, a Assembleia Mundial de Saúde ─ com participação de 151 países, 

incluído o Brasil ─ aprovou o Código Internacional de Substitutos do Leite Materno 

(WHO, 1981). Nesse mesmo ano o governo brasileiro criou e lançou o Programa 

Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM), no Instituto Nacional de 

Alimentação e Nutrição (INAN), entidade ligada ao Ministério da Saúde (MS) 

(ARAÚJO, 2005). O INAN foi extinto em 1997, um ano antes das ações pró-

aleitamento materno passarem a ser gerenciadas pela Coordenação da Área de Saúde da 

Mulher, Criança e Adolescente (PAISMCA), também no MS. 

Durante o período de existência do PNIAM, muitas foram as ações voltadas para 

o aleitamento materno, dentre as quais salientamos: campanhas publicitárias 

envolvendo artistas conhecidos na mídia; material educativo distribuído nos serviços de 

saúde; instituição do alojamento conjunto4 nas maternidades conveniadas ao Sistema 

Único de Saúde (SUS) e, em seguida, também nas maternidades dos hospitais 

universitários; criação, em 1986, do Centro de Referência Nacional em Banco de Leite 

Humano (BLH); legislação aplicada ao aleitamento materno ─ aumento da licença –

maternidade para 120 dias, creche nas empresas com mais de trinta mulheres em idade 

fértil, dois descansos de 30 minutos por dia para amamentar o filho até o sexto mês de 

vida, licença-paternidade de 5 dias (BRASIL, 1967; 1988). 

Algumas ações têm sido fundamentais para fomentar o trabalho de promoção, 

proteção e apoio ao aleitamento materno no país. É o caso da regulamentação da Rede 

de Bancos de Leite Humano realizada pelo Ministério da Saúde, em 1988, com 

normatização sanitária e de capacitação técnica. No mesmo ano, foi criada a Norma 

Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL), vigente ainda 

hoje, com apoio das Resoluções de Diretoria Colegiada (RDC) 221/2002 (regulamento 

técnico sobre chupetas, bicos, mamadeiras e protetores de mamilo) e 222/2002 

(regulamento técnico para a promoção comercial de alimentos para lactentes e crianças 

de primeira infância), da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

(ARAÚJO, 2006).  

                                                
4 Alojamento Conjunto é um sistema hospitalar em que o recém-nascido sadio, logo após o nascimento, 
permanece ao lado da mãe, 24 horas por dia, num mesmo ambiente, até a alta hospitalar. Tal sistema 
possibilita a prestação de todos os cuidados assistenciais, bem como a orientação à puérpera sobre 
questões de saúde do binômio mãe e filho. (BRASIL, 1993) 
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A Iniciativa Hospital Amigo da Criança, idealizada pela OMS e lançada em 

1991, cujos objetivos se pautam no cumprimento dos “Dez Passos Para o Sucesso do 

Aleitamento Materno” (Anexo I) e na recusa de doação de substitutos do leite materno, 

credenciou sua primeira unidade brasileira no ano seguinte, o Instituto Materno-Infantil 

de Pernambuco (IMIP) (ARAÚJO; OTTO e SCHMITZ, 2003). 

O processo para o credenciamento de um hospital como Amigo da Criança 

consiste em uma autoavaliação das práticas adotadas em relação ao aleitamento 

materno, utilizando-se como roteiro um questionário fornecido pelo Ministério da 

Saúde. Uma equipe treinada pelo Programa de Saúde da Criança realiza uma pré-

avaliação no estabelecimento e entrega o certificado de compromisso. Neste 

documento, o hospital é orientado a solucionar as dificuldades existentes na adoção dos 

Dez Passos e se estabelece o prazo para o cumprimento dessa meta. Resolvidas essas 

dificuldades, o hospital solicita ao Programa de Saúde da Criança a visita de uma equipe 

para a avaliação global. Se for indicado ao credenciamento, o hospital receberá, em 

solenidade oficial, uma placa que o identificará como Amigo da Criança (UNICEF, s/d). 

Outra iniciativa para promover, proteger e apoiar o aleitamento materno na 

década de 1990 foi a comemoração da Semana Mundial de Amamentação (SMAM), 

idealizada por uma organização internacional, a World Alliance for Breastfeeding 

Action (WABA), que a cada ano propõe temas diferentes a serem abordados 

normalmente no período de 1 a 7 de agosto. Esses eventos têm sido realizados no Brasil 

desde 1992 com expressiva participação social (REA, 2003), sob a coordenação do 

Ministério da Saúde. Os temas desenvolvidos desde então foram (COLAMEO, 2012): 

1992 – Iniciativa Hospital Amigo da Criança; 

1993 – Amamentação: direito da mulher no trabalho; 

1994 – Amamentação: fazendo o Código funcionar; 

1995 – Amamentar fortalece a mulher; 

1996 – Amamentação uma responsabilidade de todos; 

1997 – Amamentar é um ato ecológico; 

1998 – Amamentar é o melhor investimento; 

1999 – Amamentar: educar para a vida; 

2000 – Amamentar é um direito humano; 

2001 – Amamentação na era da informação; 

2002 – Amamentação: mães saudáveis, bebês saudáveis; 
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2003 – Amamentação: trazendo paz num mundo globalizado; 

2004 – Amamentação exclusiva: saúde, segurança, sorrisos; 

2005 – Peito e comida caseira, saúde pra vida inteira; 

2006 – Código Internacional: 25 anos de proteção ao Aleitamento Materno; 

2007 – Amamentação na primeira hora: proteção sem demora; 

2008 – Se o assunto é amamentar, apoio à mulher em primeiro lugar; 

2009 – Amamentar nas situações de emergência salva vidas!; 

2010 – Amamentação: dez passos fundamentais para um bom começo; 

2011 – Amamentação: fale comigo em 3D!5. 

De acordo com o manual técnico de Atenção Humanizada ao Recém-Nascido de 

Baixo Peso, o Método Canguru é um modelo de assistência perinatal voltado para o 

cuidado humanizado que reúne estratégias de intervenção biopsicossocial e que 

preconiza o contato pele a pele, iniciando pelo toque e evoluindo até a posição 

canguru6. O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) foi o 

responsável, em 1997, quando ainda se chamava Instituto Materno-Infantil de 

Pernambuco, pela atual concepção do Método, sendo finalista do concurso de projetos 

sociais “Gestão pública e cidadania”, financiado pela Fundação Ford e Fundação 

Getúlio Vargas e com o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). Antes disso, o Hospital Estadual Guilherme Álvaro em Santos (SP) já 

adotava a prática em uma pequena enfermaria destinada a mães e bebês. O Método é 

desenvolvido em três etapas: a primeira etapa se inicia no pré-natal da gestante de alto 

risco, seguida da admissão do recém-nascido na unidade neonatal; na segunda etapa, o 

bebê fica em contato contínuo com a mãe e na posição canguru o máximo de tempo 

possível e esse período funciona como um pré-estágio hospitalar; na terceira etapa o 

bebê é acompanhado domiciliar e/ou ambulatorialmente pela equipe multidisciplinar até 

que atinja o peso de 2500g, quando então recebe alta do Método (BRASIL, 2011a). 

Implantado em 1999, pelo Ministério da Saúde, o projeto Carteiro Amigo da 

Amamentação, visando à difusão de informações sobre amamentação através dos 

                                                
5 Em 2012 o tema já está definido ─ Entendendo o passado, planejando o futuro ─, e tem o objetivo de 
celebrar os dez anos da estratégia global para a alimentação de lactentes e crianças de primeira infância. 
As atividades preparatórias estão em andamento para a comemoração no período da SMAM (WABA, 
2012). 
6 Na posição canguru, o recém-nascido de baixo peso é mantido em contato pele a pele, na posição 
vertical junto ao peito de um dos pais ou de outros familiares. Deve ser realizada de maneira orientada, 
segura e sob a assistência vigilante da equipe de saúde. Outras fontes sobre o método canguru podem ser 
consultadas em: CHARPAK, CALUME e HAMEL, 1999; MOREIRA, BRAGA e MORSCH, 2006. 
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carteiros, iniciou-se em oito estados do Nordeste brasileiro e rapidamente se expandiu 

para todo o território nacional (ARAÚJO, 2003), mas não houve continuidade. Já o 

projeto “Bombeiros da Vida” (idem, 2003) formou-se através de uma parceria entre a 

corporação dos Bombeiros e a Rede de Bancos de Leite Humano, e consiste na coleta 

domiciliar, regular, de leite humano doado por nutrizes cadastradas. 

Outra medida importante foi a criação, em 1980, por iniciativa da designer e 

atriz Bíbi Vogel, do Grupo de Mães Amigas do Peito. Trata-se de uma organização não 

governamental formada por mulheres que oferecem atendimento voluntário às mães, 

por acreditarem na importância da amamentação. O grupo começou a promover 

reuniões de mães em diversos bairros na cidade do Rio de Janeiro, com o objetivo de 

ajudar mulheres com dificuldades na amamentação ou em outras questões ligadas à 

maternidade. As reuniões são coordenadas, comumente, por duas participantes do 

Grupo Amigas do Peito, que tenham a experiência de amamentar, sejam atuantes no 

grupo e participem das reuniões administrativas, bem como de outras atividades 

promovidas pelo mesmo (LIMA, 2002). 

Mais recentemente, no Encontro Nacional de Aleitamento Materno (ENAM) 

realizado em 2010, em Santos, SP, aconteceu a recriação do MInA (Mães Investindo na 

Amamentação), numa referência ao MINA (Movimento de Incentivo Nacional de 

Amamentação) da década de 1980, um movimento que reunia grupos de mães que 

ajudavam outras mães a amamentar. O nome fazia referência à gíria da época “mina”, 

que significava menina, mulher jovem. No entanto, já no século XXI, o significado foi 

renovado. O MINA se recaracteriza para MInA, apresentando um novo conceito: 

Mulheres Incentivando a Amamentação. Os grupos Amigas do Peito, RJ; Matrice; La 

Leche League; e Mama, SP estiveram presentes a este evento de reinvenção do 

MINA/MInA. 

Voltando à década de 1990, no Rio de Janeiro, mais exatamente em 1993, foi 

criado o Grupo Técnico Interinstitucional de Incentivo ao Aleitamento Materno do 

estado do Rio de Janeiro (GTIIAM). Esse grupo – composto por representantes de 

instituições públicas e de organizações não governamentais – se tornaria a partir de 

então responsável pelo planejamento, implantação e implementação de várias ações de 

promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na esfera estadual. Após a 

realização de estratégias prévias de sensibilização e da capacitação dos profissionais de 

saúde foram credenciadas algumas maternidades do estado dentro da Iniciativa Hospital 
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Amigo da Criança. Essa etapa foi fundamental, mas não suficiente. Coordenadores das 

Secretarias Municipais de Saúde participantes do processo passaram a reivindicar o 

treinamento das equipes da rede básica, argumentando que não adiantaria os hospitais 

ajudarem as mães a iniciar a amamentação no período pós-parto, se a introdução 

precoce de água, sucos e mesmo fórmulas infantis, muitas vezes, era preconizada por 

profissionais da rede básica de saúde (OLIVEIRA e CAMACHO, 2002). 

Em trabalho considerado fundante, Maria Inês Couto de Oliveira e Luiz Antonio 

Bastos Camacho (2002) identificaram estratégias e procedimentos presentes na atenção 

básica à saúde que podem ser efetivos na extensão da duração do aleitamento materno. 

São eles: ouvir as preocupações e dificuldades das mulheres com a amamentação e 

ajudá-las; dar informações às gestantes sobre a importância do início precoce da 

amamentação e suas vantagens, bem como orientar mães e nutrizes acerca das mesmas 

vantagens; alertar gestantes e mães sobre os riscos do uso de leites artificiais, 

mamadeiras e chupetas; não as expor ao “marketing” desses produtos; orientá-las sobre 

pega, posição e ordenha do leite materno; e orientar as nutrizes quanto à contracepção. 

A partir desse estudo, os autores estruturaram uma proposta que denominaram 

“Dez passos para o sucesso da amamentação na atenção básica à saúde” (Anexo II), 

inspirada nos passos da IHAC. O passo nove trata da contra-indicação de chupetas e 

mamadeiras a recém-nascidos amamentados ao peito, tema do nosso estudo. Oliveira e 

Camacho (op.cit.) também criaram uma metodologia de avaliação da efetividade dessas 

unidades na promoção, proteção e apoio à amamentação. O material de avaliação seria 

composto de instrumentos de observação do serviço e de questionários estruturados para 

entrevista com os profissionais de saúde, gestantes e mães. 

A partir desse estudo e à luz da IHAC, surgiu então a Iniciativa Unidade Básica 

Amiga da Amamentação (IUBAAM). A IUBAAM se caracteriza pelo credenciamento 

de unidades da atenção básica que cumpram os dez passos para o sucesso do 

aleitamento materno. Para alcançar tal objetivo, foram oferecidos cursos de formação de 

avaliadores na IUBAAM7, cujo principal papel seria o de auxiliar no credenciamento 

das unidades básicas de saúde candidatas ao título, através de visitas de avaliação do 

processo de trabalho das referidas unidades. Atualmente, a IUBAAM é reconhecida no 

estado do Rio de Janeiro pela Resolução SES n° 2.673, de 02 de março de 2005 (Anexo 

                                                
7 Houve um primeiro curso piloto para formação de avaliadores em Taguatinga, DF, seguido do curso de 
avaliadores no Rio de Janeiro, em dezembro de 2002. 
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III), que trata de sua implantação. Em todo o estado são mais de dois terços dos 

municípios com multiplicadores da Iniciativa treinados, sendo atualmente oitenta as 

unidades já credenciadas e muitas outras interessadas e trabalhando pelo 

credenciamento. O município de Piraí, no interior do Rio de Janeiro, aderiu 

completamente à ideia e é a única cidade do mundo com toda a rede de saúde 

credenciada como “Amiga”: tem um hospital credenciado como Amigo da Criança e 

suas dez unidades básicas como Amigas da Amamentação (OLIVEIRA e CAMACHO, 

2002). 

 Mais recentemente, contribuindo para a promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno, o governo brasileiro promulgou a lei nº. 11.265/2006, que trata da 

comercialização de alimentos para lactentes e crianças de primeira infância, bicos, 

chupetas, mamadeiras, protetores de mamilo e produtos de puericultura correlatos 

(BRASIL, 2006). A lei complementa o conjunto de leis e normas sobre o mesmo tema – 

a portaria 2051/2001, do MS; e as RDCs 221 e 222, da ANVISA. Essa legislação8 

contempla de maneira direta, porém quase solitária, as chupetas, no escopo de 

abrangência dos bicos artificiais.  

Paralelamente à RDC 221/2002, que dispõe sobre a comercialização e promoção 

de bicos, a outra referência ao tema limita-se ao passo nove da IHAC e IUBAAM o qual 

desaconselha o uso de chupetas e mamadeiras por bebês amamentados no peito. Trata-

se, portanto, de assunto de pouca recorrência nas ações e políticas de saúde pró-

amamentação, uma vez que essas não focam em campanhas específicas sobre as 

desvantagens do uso da chupeta. Talvez pelo fato de esse artefato não representar, tal 

como pode ocorrer com a mamadeira, risco de engasgo, afogamento, contaminação pela 

água utilizada no preparo do alimento ou leite (LAWRENCE e LAWRENCE, 1999), 

uma vez que não tem a função de alimentação.  

Em 2008, foi lançada a portaria nº 2.799, do gabinete do Ministro da Saúde, que 

institui a Rede Amamenta Brasil, cujo objetivo é contribuir para a redução da 

mortalidade materna e infantil através do aumento dos índices de aleitamento materno 

no país (BRASIL, 2008). A Rede constitui, de acordo com a portaria que a regulamenta, 

uma estratégia de promoção, proteção e apoio à prática da amamentação na atenção 

básica, por meio de revisão e supervisão do processo de trabalho interdisciplinar nas 

unidades básicas de saúde. Também neste mesmo ano, em setembro, foi promulgada a 

                                                
8 Para conhecimento do conteúdo da legislação, sugere-se visitar www.ibfan.org.br  
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lei 11.770, que amplia a licença-maternidade para 180 dias mediante adesão das 

empresas (BRASIL, 2008a). 

A criação da Rede Amamenta Brasil visa complementar as ações das iniciativas 

já existentes, ratificando o entendimento da promoção da amamentação, atualmente, 

como um campo interdisciplinar que perpassa várias áreas de conhecimento e de 

intervenção: saúde (programa de saúde da mulher e da criança), educação (educação 

infantil, capacitação profissional), ecologia (sustentabilidade), direito (legislação 

trabalhista e do consumidor), nutrição (segurança alimentar), dentre outras. No que se 

refere mais especificamente à área da saúde, é possível perceber que a atuação da 

Fonoaudiologia vem se firmando progressivamente tanto no trabalho cotidiano de apoio 

à amamentação como na proposição de políticas públicas. 

Foi também iniciativa da classe uma das ações mais contundentes, amplas e 

diretas quanto aos prejuízos causados por chupetas. O Conselho Regional de 

Fonoaudiologia do Rio de Janeiro (CREFONO1) vem promovendo com sucesso, desde 

2004, a campanha “Saúde, o Seio da Questão”, cujos objetivos são incentivar o 

aleitamento materno e alertar e conscientizar a população sobre os riscos do uso de 

chupetas (VIANA, 2008).  

O trabalho do fonoaudiólogo no campo da saúde da mulher e da criança é 

relativamente recente, datando da década de 1990, aproximadamente, e vem se 

mostrando essencial no cotidiano do trabalho com a amamentação. 

Vale dizer, ainda, que apesar dos esforços para conscientizar a sociedade a 

respeito das desvantagens do uso de chupetas, especialmente por crianças amamentadas, 

parece ainda incipiente o tratamento dispensado ao assunto, dada a recorrência com que 

se observam bebês usando o artefato. Essa questão será abordada no próximo capítulo, 

sublinhando-se, em particular, a pertinência e as especificidades do trabalho do 

fonoaudiólogo. 
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Capítulo 2 - Aspectos políticos, técnicos e afetivos das 
mamadeiras e chupetas 
 

As políticas públicas de amamentação desenvolvidas ao longo das últimas três 

décadas no Brasil têm registrado resultados positivos no que diz respeito ao aumento 

das taxas de amamentação no país (BRASIL, 2010). No entanto, trabalhar as questões 

pertinentes ao uso de chupetas ainda constitui um desafio, uma vez que mamadeiras e 

chupetas apresentam peculiaridades que as distinguem. As primeiras tem como função 

principal a alimentação. Já as últimas têm significados culturais mais arraigados e 

diversos, como, por exemplo: consolo para o bebê; descanso para a mama puerperal 

ferida ou do bebê que mama muito; e símbolo de infância, dentre outros. 

Pesquisando a historicidade do tema, Castilho e Rocha (2009) descrevem 

indícios de uso de precursores da chupeta no período neolítico, com a finalidade de 

acalmar os recém-nascidos. Habitualmente, segundo esses autores, consistiam em 

pequenas bolas de pano embebidas em produtos adocicados ou alcoólicos, com uma 

cordinha na extremidade que lhe permitisse ser segurada ou atada à roupa ou ao berço. 

As chupetas em sua feição moderna teriam derivado dos antigos mordedores utilizados 

para aliviar a dor decorrente da erupção dentária. Esses mordedores, originalmente em 

metal, eram adornados com guizos e apitos, com a finalidade de afastar os maus 

espíritos, o que lhes conferia uma dimensão adicional de proteção (Idem, p. 482). Com 

o desenvolvimento, após a segunda guerra, da borracha, e posteriormente do silicone, e 

de crescentes cuidados no que se refere à segurança e higiene, as chupetas foram 

adquirindo seu formato atual. Ainda, em correspondência com o domínio global das 

grandes corporações, esses produtos contam hoje em dia com o apoio de estratégias 

agressivas de marketing para estímulo ao consumo e geração e indução de necessidades, 

sob o pretexto de diversos usos para o mesmo produto – chupetas que medem 

temperatura; chupetas para administrar medicamentos; chupetas com redes no lugar dos 

bicos com função de utilizar alimentos; e outros (KLEIN, 2002). 

Pode-se considerar o uso disseminado na sociedade, de mamadeiras e de 

chupetas, um problema de Saúde Pública, já que foi bem demonstrada a associação 

entre o seu uso e a diminuição da prevalência da amamentação, alterações das estruturas 

orofaciais e incidência de doenças diversas (TOMASI, VICTORA, OLINTO, 1994; 

COTRIM, VENANCIO, ESCUDER, 2002). Por esse motivo, a relação entre a 
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amamentação e o uso de bicos artificiais vem sendo estudada por profissionais das mais 

diversas áreas da Saúde – dentistas, médicos, psicólogos e fonoaudiólogos. A 

abordagem desta última categoria tem uma dimensão singular e será privilegiada neste 

trabalho. 

Existem alguns pareceres técnicos que orientam a prática da Fonoaudiologia no 

que diz respeito ao trabalho em saúde materno-infantil. Um desses pareceres dispõe 

sobre o uso de bicos artificiais, chupetas e mamadeiras por bebês assistidos por 

fonoaudiólogos ─ Parecer 001/2010 (Anexo IV) ─, permitindo, então, a esses 

profissionais lançar mão das políticas públicas e da legislação específica para embasar 

seu trabalho. 

Dentre as especialidades fonoaudiológicas: Audiologia, Disfagia, 

Fonoaudiologia Educacional, Linguagem, Motricidade Orofacial, Voz e Saúde Coletiva; 

todas reconhecidas pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia, a amamentação ─ tema 

no qual se discutem as questões relativas ao uso da chupeta ─ está inserida no campo de 

abrangência da Motricidade Orofacial e da Saúde Coletiva. 

A área de conhecimento “motricidade orofacial” é aquela que abrange o estudo 

das estruturas e funções do sistema estomatognático. As estruturas que compõem este 

sistema são as seguintes: “ossos fixos da cabeça, a mandíbula, o hioide e o esterno; os 

músculos da mastigação, da deglutição e faciais; as articulações temporomandibulares 

(ATM) e dentoalveolares; os dentes e tecidos anexos; o sistema vascular; e também as 

que dependem dos sistemas nervoso central e nervoso periférico.” (FELÍCIO, 2010, p. 

17). A maneira como os órgãos e estruturas se apresentam anatomicamente, e seus 

mecanismos de atuação, em situações de normalidade, determinam o exercício da 

função. No caso da motricidade orofacial, a função está relacionada à atividade 

neuromuscular desempenhada pelo sistema estomatognático (FELÍCIO, 2010). 

No que se refere à alimentação/amamentação, a sucção é um dos elementos que 

compõem o grupo de reflexos orais do neonato. A princípio ela é reflexa e responde à 

estimulação na região perioral e a comandos neurovegetativos. É possível observar 

movimentos de sucção no feto a partir da 18ª semana de gestação9 (CARVALHO, 

2003).  

                                                
9 Além da sucção, pode-se observar a presença dos reflexos de busca e deglutição e da função respiratória 
intraútero. 
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No bebê amamentado dentro dos padrões esperados, o reflexo de busca fica 

evidente ao contato com o peito da mãe. Uma vez que tenha realizado a pega correta do 

mamilo e aréola, ele inicia um trabalho de ordenha do leite materno através de 

movimentos cíclicos de sucção, deglutição e respiração (SANCHES, 2005), como 

mostra a figura 1. É através desse mecanismo cíclico de alimentação do bebê ao peito 

que se garante o crescimento e desenvolvimento satisfatórios das estruturas faciais 

(TANIGUTE, 1998). 

 
            (fig. 1. Vinha, 1998, p.24) 

 

 O desenvolvimento adequado das estruturas orofaciais é uma das vantagens 

obtidas com a prática da amamentação. A seguir descrevo brevemente a estrutura e a 

dinâmica da sucção tanto no peito quanto durante o uso da chupeta. 

A sucção é o primeiro reflexo do neonato, “a primeira ação neuromuscular 

coordenada que o recém-nascido executa” (CARVALHO, 2003, p. 29). Durante a 

gestação, a função sucção aparece entre a décima oitava e vigésima segunda semana de 

vida intrauterina. O recém-nascido quando tocado na região perioral apresenta o reflexo 

de busca, seguido do reflexo de sucção, em que abre a boca e projeta a língua para 

frente. É uma função primária do sistema estomatognático, um reflexo controlado pela 

ponte e medula e que tem o objetivo de suprir as necessidades nutricionais do bebê 

(FELÍCIO, 2010). 

Para uma sucção eficiente, é de grande relevância a forma como o bebê é 

posicionado ao seio materno ─ seu corpo deve estar alinhado com a cabeça de maneira 

que fique de frente para o corpo da mãe ─ e a forma como ele abocanha a região 

mamilo-areolar; ou seja, o bebê deve apresentar uma boa abertura de boca e logo em 

seguida abocanhar boa parte da aréola. Os lábios devem estar voltados para fora, o 
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queixo deve ficar bem encostado no peito da mãe e a cavidade oral preenchida pelo 

mamilo e aréola que distendem e aumentam de volume quando o bebê suga, ficando em 

contato com toda a extensão do palato duro e tomando a forma da cavidade oral 

(CARVALHO, 2003). 

Um bebê a termo, ou seja, aquele nascido entre 37 e 42 semanas de gestação, é 

capaz de sugar, deglutir e respirar coordenadamente. O mesmo não acontece com o pré-

termo ou prematuro ─ bebê nascido antes de 37 semanas de gestação. Esses podem 

desencadear tantas sucções antes de respirar, que, não raro, apresentam episódios de 

apneia (Ibidem). 

Com o avanço na tecnologia de imagens da ultra-sonografia, é possível, 

atualmente, notar que muitos bebês já apresentam sucção digital ainda na fase 

gestacional (TENÓRIO et al, 2005). Alguns consideram que este hábito represente um 

ensaio para a sucção ao seio materno; outros, que seja uma prévia para a fixação do 

hábito de sugar o dedo. Tenório e colaboradores (2005) não encontraram relação entre a 

sucção de dedo na fase intra-uterina e manutenção do evento até uma semana pós-natal. 

Fato é que, até os dois anos de vida, a criança se encontra na fase oral do 

desenvolvimento (RAPPAPORT; FIORI e DAVIS, 1981). O próprio reflexo de busca 

faz com que o bebê leve à boca qualquer objeto que se encoste na região perioral, que 

compreende os cantos direito e esquerdo da boca e os lábios superior e inferior. Como 

vivenciado pela autora, é comum que os bebês suguem as próprias mãos, pois esta é a 

parte de seus corpos que mais facilmente alcança a boca. À medida que o bebê cresce e 

se desenvolve, ele se interessa pelos objetos à sua volta, aprende a rolar, se arrastar, 

engatinhar e andar e é capaz de pegar tudo que estiver ao seu alcance. Nesse período a 

mão que estava sempre na boca será trocada por brinquedos, mordedores e outros 

objetos (RAPPAPORT; FIORI e DAVIS, 1981).  

Os bicos de mamadeiras são confeccionados em material plástico e ao se 

comparar sua protractibilidade com a do mamilo, perdem em capacidade. O mamilo é 

tecido orgânico e elástico. Carvalho (2005, p.207) diz que “o bico do peito pode 

distender-se até três vezes o seu comprimento inicial”, o que em valor numérico 

representa cerca de 208%. Com relação aos bicos de mamadeiras esses valores variam 

de 14% a 66% dependendo da marca. A autora também verificou, na sua prática 

profissional, entre os bicos de borracha e o complexo mamilo areolar, diferenças de 

compressão na base e na ponta do bico, e na elasticidade, menor nos bicos artificiais. 
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A pega na alimentação artificial envolve mecanismos musculares que não se 

apresentam no aleitamento materno. Na alimentação artificial, para haver um 

vedamento mais efetivo, a musculatura mentoniana se torna participativa quando não 

deveria ser tão ativada. O lábio superior perde importância e tem seu desenvolvimento 

prejudicado, tornando-se encurtado com o tempo e incapaz de promover um vedamento 

labial nas funções que não envolvem alimentação. Também diferem a postura oral 

diante do bico artificial (CARVALHO, 2003). 

Na preensão do mamilo da mãe, este preencherá toda a cavidade oral moldando-

se exclusivamente a cada criança. Já na alimentação artificial é a boca que deve se 

adaptar ao bico; a língua se postura atrás do rodete gengival inferior e o dorso da língua 

toca a porção final no bico. Com essa postura a língua, para liberar a orofaringe, tenta se 

anteriorizar, mas em face da ponta retraída, o dorso é ainda mais elevado, 

impossibilitando a peristalse característica da ordenha natural, que é em grande parte 

responsável pela tonificação da língua, inexistente nesse tipo de alimentação. Em 

oposição, a língua no aleitamento materno toca a parte inferior do mamilo com toda sua 

extensão dorsal, liberando assim a orofaringe. 

No livro-texto de Carvalho (2003), considerado referência da área de 

odontologia, os pacientes alimentados artificialmente apresentam clinicamente o 

músculo bucinador hipertônico, pressionando as arcadas dentárias lateralmente contra 

uma língua flácida e hipotônica, gerando uma série de problemas oclusais e 

respiratórios futuros. E ainda, maior probabilidade de engasgos, cáries dentárias e 

alterações da fala. 

A sucção da chupeta, diferentemente daquela praticada no peito, leva à 

utilização de um grupo muscular que não é acionado quando o bebê é amamentado. Por 

se constituir em produto industrializado, fabricado com materiais que não apresentam a 

mesma elasticidade da pele humana, a chupeta faz com que o bebê adapte a cavidade 

oral ao formato dela. O mecanismo de atuação das chupetas segue o mesmo padrão dos 

bicos de mamadeira, graficamente representados na figura 210. 

 

                                                
10 Carvalho (2003) destaca que os bicos ortodônticos são ainda mais desvantajosos, devido ao tamanho 
menor, em comparação ao tradicional, e à postura que impõem à língua. 
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        (fig. 2. Vinha, 1998, p.25) 

 

Do ponto de vista da manutenção da amamentação, os bicos artificiais 

contribuem para o abandono precoce da prática. Toda vez que um bebê suga a chupeta, 

ele esgota o reflexo de sucção e, com isso, perde oportunidades de ser amamentado ou 

não consegue sugar o peito adequadamente (KING, 2001). Tal situação desencadeia 

uma série de eventos caóticos, do ponto de vista materno e de sua rede de apoio: 

esvaziamento insuficiente da mama, a vontade do bebê de mamar a todo o momento, os 

choros persistentes e a crença da mãe de que seu leite é fraco.  

Podemos considerar também as consequências do uso da chupeta para o 

desenvolvimento da fala, da linguagem e das estruturas orofaciais11. Não é raro 

encontrar pacientes lotando consultórios de fonoaudiólogos e odontólogos para o 

tratamento ortodôntico, correções da fala e das funções orais. Por outro lado, ainda 

existe desconhecimento, na população em geral, sobre o funcionamento adequado das 

estruturas e funções sensoriomotora orais. Os distúrbios ligados a essas estruturas nem 

sempre caracterizam risco de morte ou necessidade de cuidado secundário e/ou terciário 

em saúde, como no caso de outras doenças ou alterações como, por exemplo, as 

oncológicas e as cardiológicas - que, por isso mesmo, já fazem parte da cultura popular 

sobre saúde. E é a partir desse desconhecimento, das necessidades de saúde 

despercebidas (STARFIELD, 2004), que se encaixam os “pensares” que levam aos usos 

dos bicos artificiais. Se, para o leigo, um projetar de língua durante o ato de fala não 

                                                
11 A chupeta tem, ainda, um aspecto que lhe confere outro atributo desvantajoso, que é o da higienização 
e exposição da mesma à sujidade. Observar chupetas caírem no chão, serem arrastadas em bancos de 
transportes públicos, ficarem penduradas em paninhos e voltarem às bocas dos bebês depois de uma breve 
espanada ou passagem pela boca do adulto – “para limpar” – é lugar comum. 
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tem o mesmo valor que para um fonoaudiólogo, por que então, bicos artificiais seriam 

tão prejudiciais? Se os próprios profissionais de saúde chegam a prescrever chupetas e 

mamadeiras, por que o público alvo desses mesmos profissionais questionaria tais 

condutas? 

Analisando o papel do profissional de saúde, cabe ainda a questão dos usos 

inventados para substituir as chupetas, em especial. É comum, embora não desejada, a 

utilização de um dispositivo arranjado: uma luva de látex com um chumaço de algodão 

amarrado em um dos dedos da luva e utilizado a pretexto de acalmar o bebê que chora 

ou de mantê-lo calmo durante procedimento invasivo. 

É nesse contexto que se mostra essencial o trabalho do fonoaudiólogo. Os bebês 

que, por razões de saúde ou do próprio processo de desenvolvimento e nascimento 

venham a apresentar dificuldades no processo de amamentação, alimentação e/ou das 

funções do sistema sensoriomotor oral podem e devem receber acompanhamento 

fonoaudiológico. Dependendo da idade gestacional em que se dá o parto, o bebê poderá 

apresentar imaturidade das funções orofaciais. São bebês cada vez mais prematuros que 

se tornam viáveis para os cuidados de saúde e, dependendo do estado clínico, aliado à 

própria idade gestacional, chegam aos cuidados da Fonoaudiologia com um período de 

internação já bem prolongado. Na intervenção fonoaudiológica com esse público há de 

se considerar todo o contexto apresentado: novamente, o estado clínico do bebê; a idade 

gestacional; o peso corporal, e a avaliação sensoriomotora oral prévia (ANDRADE, 

1996).  

Esta intervenção promove uma integração do fonoaudiólogo que atua nos 

Hospitais Amigos da Criança ou em unidades em consonância com as políticas 

públicas, descritos no capítulo anterior, às equipes multidisciplinares. 

Neste panorama, o fonoaudiólogo tem autonomia para o trabalho com 

prevenção, intervenção, educação permanente e educação em saúde. Seja atuando no 

pré-natal, na sala de parto, no alojamento conjunto, unidade neonatal e Método 

Canguru, seja capacitando novos profissionais que chegam ao Hospital Amigo da 

Criança ou atualizando aqueles que já tenham mais tempo de serviço na mesma 

unidade, ou ainda subsidiando campanhas de esclarecimento nas diferentes mídias. 

No município do Rio de Janeiro, todas as maternidades municipais, uma 

universitária e algumas maternidades estaduais contam com fonoaudiólogos na equipe 

multidisciplinar. Especificamente no município, a presença do fonoaudiólogo se fez 
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visível a partir da década de 1990, justamente quando começaram os credenciamentos 

na IHAC. A princípio, o campo se mostrava novo ao profissional, que ao longo dos 

anos passou a dominar o trabalho particular de intervenção própria fonoaudiológica e 

mostrou-se pertinente à integração da equipe multidisciplinar. Nos programas de estágio 

com bolsistas acadêmicos, as equipes de Fonoaudiologia deram oportunidade para que 

futuros profissionais pudessem se apropriar desses novos conhecimentos adquiridos, 

configurados e construídos sem conflitos que esbarrassem na autonomia profissional.  

Atualmente, o trabalho fonoaudiológico em maternidades é reconhecido por toda 

a equipe de saúde e pelos usuários. No entanto, a demanda requerida à Fonoaudiologia 

neste ambiente tem se mostrado significativamente superior à capacidade de recursos 

humanos oferecida. A distribuição de profissionais ainda se mostra irregular, bem como 

o campo de atuação dentro das maternidades, uma vez que não há, ainda, quantitativo 

suficiente de fonoaudiólogos para suprir tal demanda reprimida. 

Os resultados apresentados no desenvolvimento do bebê a partir da intervenção 

fonoaudiológica em hospitais amigos da criança se traduzem em contato precoce com a 

amamentação e em um estabelecimento mais exitoso da mesma, uma vez que nestas 

unidades preconiza-se a não utilização de bicos artificiais durante o período de 

internação e nos casos em que o bebê tem a possibilidade de ser amamentado por sua 

mãe. 

Corroborando a atuação fonoaudiológica com bebês, o passo nove dos “Dez 

Passos Para o Sucesso do Aleitamento Materno” contra-indica o uso de mamadeiras e 

chupetas para bebês amamentados ao peito. Estudos científicos tem apontado resultados 

que desfavorecem o uso de chupetas, uma vez que as mesmas interferem no processo de 

estabelecimento da amamentação, como foi descrito acima. 

Araújo, Silva e Coutinho (2009), em estudo sobre a utilização de chupeta e 

repercussões no sistema sensoriomotor oral, apresentam resultados que indicam melhor 

postura de estruturas orais em crianças que não usam chupeta. Referem ainda menor 

incidência de uso desses artefatos em crianças que praticam aleitamento materno 

exclusivo. Esses resultados contribuem para enfatizar a importância do trabalho do 

fonoaudiólogo em consonância com as políticas públicas atuais. 

Nesse cenário, e com o objetivo de ampliar as discussões sobre o tema, o sistema 

de Conselhos Federal e Regionais de Fonoaudiologia lançou nacionalmente, em 2011, a 

campanha “Saúde: o seio da questão”. Apesar de se constituir em órgão fiscalizador do 
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exercício profissional, o Conselho de Fonoaudiologia tem percebido as vantagens de se 

trabalhar com a classe ações socioeducativas que se traduzem nas campanhas anuais 

sobre voz, amamentação, envelhecimento ativo, saúde auditiva e comunicação humana.  

A campanha de amamentação, de periodicidade anual, tem como meta levar 

informação sobre o tema para a classe e a sociedade, colocando em foco as 

recomendações do MS, as desvantagens das chupetas e a importância da participação do 

fonoaudiólogo no trabalho com aleitamento materno. Esta talvez seja a campanha mais 

impactante do Conselho Regional de Fonoaudiologia da 1ª região/Rio de Janeiro 

(CREFONO1), uma vez que tem como chamariz o “Bebê Sarado”. A campanha conta 

com o lema: “Bebê Sarado mama no peito”, e estabelece o cronograma e as ações de 

acordo com o tema vigente para a Semana Mundial de Amamentação, que acontece 

todo mês de agosto. São produzidos materiais gráficos com informações pertinentes ao 

tema e eventualmente brindes com a marca do Bebê Sarado. Os profissionais 

registrados no CREFONO1 são convidados a participar da campanha e incentivados a 

montar núcleos em locais escolhidos por eles. Esses núcleos podem contar com a 

participação dos profissionais, de estudantes e podem ser estruturados em unidades de 

saúde, universidades, shoppings e centros comerciais, na praia, em igrejas e onde mais o 

fonoaudiólogo encontrar oportunidade para a divulgação da campanha. O sucesso da 

iniciativa levou o Conselho Federal de Fonoaudiologia, em 2011, a convidar o 

CREFONO1 para que o mesmo auxiliasse na divulgação em nível nacional da 

campanha do “Bebê Sarado”. Convite especial e marcado pelos trinta anos de 

regulamentação da profissão, comemorados com todas as campanhas socioeducativas e 

com a participação de artistas e celebridades. 

 

********* 

 

Apesar de estarem bem estabelecidos os elementos que conferem aos bicos 

artificiais o potencial de intervir e prejudicar o processo de amamentação, não 

observamos ainda uma ênfase adequada desse tema no âmbito das políticas públicas ou 

da formação profissional, nem em campanhas de mídia voltadas para o conjunto da 

sociedade. Nesse sentido, estudos de abordagem social e qualitativa podem fornecer 

novos elementos para uma melhor compreensão das razões e das formas da 
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permanência histórica do uso de chupetas e contribuir para ações mais efetivas nesse 

campo. 

Com esse objetivo, o capítulo seguinte apresenta uma revisão bibliográfica de 

pesquisas qualitativas sobre a relação entre amamentação e introdução de bicos 

artificiais, no período de 2000 a 2012. 
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Capítulo 3 - Amamentação e bicos artificiais: uma revisão de 
estudos de abordagem qualitativa 
 

 O presente capítulo tem por objetivo mostrar o panorama atual dos estudos 

qualitativos na área de amamentação e sua relação com os bicos artificiais. 

Preliminarmente, durante as pesquisas em portais acadêmicos, notamos uma existência 

significativa de estudos que tratam de temas relacionados aos usos e significados das 

mamadeiras. Estudos que abordam questões relacionadas ao tema chupeta, pelo olhar da 

pesquisa qualitativa, são escassos. A diferença talvez mais importante entre mamadeiras 

e chupetas é a alimentação. Optamos para o presente trabalho pela reflexão sobre 

estudos de mamadeiras e de chupetas – na sua dimensão de bicos artificiais, e não sobre 

o aspecto alimentar das mamadeiras –, uma vez que, apesar das singularidades, ambas 

se aproximam pela especificidade de uso e de sua inserção nas estratégias de 

comercialização enquanto produtos promovidos como coadjuvantes da amamentação. 

Assim, optamos por manter também os estudos que abordam as mamadeiras de forma a 

oferecer subsídios suficientes para pensar o desafio em questão: por que ainda são 

publicados tão poucos estudos qualitativos sobre o tema chupeta? Foram criadas, a 

priori, quinze categorias, doze de mamadeiras e três de chupetas, que pudessem agregar 

resultados semelhantes ou com a mesma temática. Tais categorias são apresentadas a 

seguir. 

 

Mamadeiras 

Toda análise parcial e, em andamento e provisória com base nas escolhas do 

pesquisador, é possível que os resultados aqui apresentados se insiram em mais de uma 

das categorias por nós definidas. Desse modo, optamos por inserir os estudos nas 

categorias que nos pareceram mais relevantes e convergentes a cada tema. 

Estratégias de bem-estar: 

Estudos realizados por Earle (2000) mostram que para algumas mulheres, 

influenciadas por uma sociedade que concebe a alimentação por mamadeira como 

norma vigente e desejável, a escolha por este método de alimentação se dá desde a 

gestação e que as mulheres que tomam essa decisão a mantêm até o fim. Fortemente 
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marcados como objetos de desejo e bem-estar, este artefato e seus acessórios12, em 

muitos casos se caracterizam como a primeira compra do enxoval. A opção pela 

mamadeira seria feita, também, segundo esse autor, pela crença de que a amamentação é 

problemática; pela preocupação com o constrangimento produzido pelo ato de 

amamentar em espaços públicos e pelo desejo por privacidade. 

Entretanto, paradoxalmente, as mães adeptas de mamadeiras nesses estudos, 

relataram ter sentimentos de culpa despertados simplesmente por terem que alimentar 

publicamente seus bebês com fórmula artificial (EARLE, 2000), sugerindo um impasse 

entre o conhecimento racional e técnico sobre os benefícios da amamentação e o uso 

social de mamadeiras. Assim, apesar de mostrar contradição e questionamento entre o 

uso cotidiano da mamadeira e a consciência sobre o valor negativo à saúde da criança, o 

mal-estar limita-se, nesses depoimentos, à exposição pública e não ao comportamento 

que, no fundo, continua sendo considerado desejável e bom para mãe e filho. 

Observando o filho crescer e se desenvolver com o uso da mamadeira, algumas 

mães relativizam o fato de não terem dado o peito por mais tempo, de precisarem 

comprar o leite industrializado, sabendo que, por outro lado, estão mais livres para 

administrarem a mamadeira conforme sua conveniência. Um exemplo dessa suposta 

autonomia está descrito na pesquisa de Mahon-Daly e Andrews (2002), que fizeram um 

estudo observacional de um grupo de apoio para mães e bebês no Reino Unido, país em 

que a preocupação com a amamentação em público é significativa. Os relatos de 

mulheres que alimentam seus filhos com mamadeira evidenciam a possibilidade destas 

saírem de casa sem constrangimentos e de alimentarem o bebê mesmo na presença de 

pessoas estranhas ao convívio. Assim, há clara associação entre o uso desse acessório e 

a sensação de liberdade e de controle maior sobre a própria vida, evitando situações 

sociais desagradáveis. Os riscos à saúde e à relação mãe-bebê são colocados em 

segundo plano pela busca individualista de conforto e bem-estar. 

 

Situações especiais 
Com relação às situações especiais, estas podem ser consideradas como fatores 

determinantes ou de influência para a introdução de alimentação artificial. Esse é o caso 

das portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV), que no Brasil são 

                                                
12 Aquecedores de mamadeira, escovas e produtos de limpeza e até capas de silicone para as mamadeiras 
de vidro, lançadas recentemente 



42 

 

aconselhadas a não amamentar; além disso, a doação do leite materno destas mulheres 

aos Bancos de Leite Humano não é permitida. Os bebês destas mulheres normalmente 

são alimentados com leites artificiais em mamadeiras. Leites, estes, oferecidos pelo 

governo, em seu programa de HIV/AIDS (MS, 2004). Conforme o trabalho publicado 

por Moreno; Rea e Filipe (2006), as mulheres estudadas que se descobriram portadoras 

do vírus relatam a decepção por não poderem amamentar. Esse mal-estar é referido 

especialmente por aquelas mães que são conhecedoras dos benefícios do leite materno 

para o bebê. Em certos momentos, elas tentam se mostrar conformadas com a 

introdução das mamadeiras com leite artificial. Porém, uma das entrevistadas explicita 

seu descontentamento com a mamadeira, dizendo ser ruim alimentar seu bebê dessa 

forma e que gostaria de dar o peito. Outra entrevistada acredita que o contato do bebê 

com a mamadeira seja significativamente diferente daquele com o peito. Os autores 

sugerem uma reflexão sobre os benefícios e riscos de se alimentar esses bebês e sobre as 

cobranças advindas da não-amamentação. O exemplo dessas mães portadoras de HIV 

evidencia alguns dos desafios apresentados às políticas públicas de saúde vigentes: por 

um lado há a inegável imposição de preservar e cuidar dos bebês. Mas por outro lado há 

a necessidade de oferecer políticas singulares mais sensíveis aos anseios e sentimentos 

dessas pessoas que, como cidadãs e como parte de comunidades, também influenciam a 

opinião geral sobre amamentação e uso de mamadeiras. 

Em alguns casos de doença materna e/ou do bebê, torna-se especialmente difícil 

a manutenção da amamentação. Nas enfermarias pediátricas, cujo público usuário 

envolve bebês a partir do primeiro mês de vida, é comum que os pequenos pacientes 

sejam alimentados com mamadeiras e que, ao chegar a casa, não aceitem mais serem 

alimentados ao peito (SCAVENIUS et al., 2007). Neste caso é desejável que sejam 

criadas formas de apoio profissional que, articuladas às equipes de cuidado da doença 

de fundo, possam acompanhar e estimular formas de retomada da amamentação ou de 

uso mais humanizado e cuidadoso das mamadeiras. 

As mães adolescentes constituem outro grupo especial, uma vez que, segundo 

Dykes e colaboradores (2003), as mesmas estão suscetíveis a preconceitos sobre a 

alimentação de seus bebês, principalmente quando se propõem a amamentar. O autor 

destaca que tal atitude frequentemente gera surpresa por parte dos profissionais de 

saúde que lhes agregam o estereótipo de “imaturas”, “irresponsáveis”, incapazes de 

amamentar, e mais propensas a alimentar seus bebês por mamadeira. Há, aqui, 
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claramente, um impasse ou distância entre as expectativas de muitos profissionais – 

baseadas em estereótipos e visões de mundo simplificadas – e as opções das jovens 

mães. Esse impasse pode resultar em pressões, distanciamentos e afetar negativamente a 

amamentação e a própria relação mãe-bebê. 

 Moran e colaboradores (2006) estudaram as diferenças e semelhanças entre as 

práticas de obstetrizes e consultores de amamentação, quando há necessidade de apoiar 

mães adolescentes que estão amamentando. As obstetrizes se mostraram mais 

condescendentes com a introdução ocasional da mamadeira. Já os consultores tentaram, 

através de aconselhamento, esclarecer as jovens mães sobre as vantagens do leite 

materno em relação ao leite artificial. Essa pesquisa indica a necessidade de melhor 

diálogo entre as profissões – diálogo verdadeiro e não baseado em hierarquias e 

preconceitos – para afinar e aprimorar o apoio às mães adolescentes. 

Em estudo publicado em 2008, Braga, Machado e Bosi, numa única referência à 

mamadeira, afirmam que, quando se trata de prematuros, o entorno social é 

significativamente presente na escolha desse artefato, por considerar o bebê “magrinho 

ou pequeno”. Os autores afirmam que, além do contexto familiar próximo, os vizinhos 

podem ser também atores desse processo de pressão e indução da nutriz para introduzir 

mamadeira na alimentação do bebê prematuro. Reconhecemos aqui a visão popular de 

que a mamadeira seria muito mais eficaz em fazer a criança crescer e ficar “forte”. No 

imaginário popular, construído em grande parte com a colaboração do marketing, mas 

também com a observação cotidiana, criança saudável seria a criança “gordinha” ou 

“fofinha”. Nesse imaginário – que também é partilhado, mesmo que parcialmente, por 

muitos profissionais da saúde – a mamadeira seria, sim, mais adequada para alimentar o 

prematuro, já que traria a vantagem da velocidade e a força de um corpo roliço, 

portanto, forte. Mais uma vez isso constitui um desafio para as políticas públicas de 

saúde. 

 

Apoio/pressão Familiar 
No tocante à participação dos familiares no processo de alimentação do bebê, os 

achados de Gonçalves e Bonilha (2005) mostram que esses podem interferir no 

processo da amamentação, ao julgarem o lactente magro e faminto, sugerindo assim a 

introdução de mamadeira com outros alimentos que não o leite materno (HEINIG; 

KAVANAGH-PROCHASKA E PANCHULA et al., 2006). Como produto e parte da 

cultura, o hábito da alimentação por mamadeira é transmitido por gerações (BAILEY e 
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PAIN, 2001). E, dependendo da estrutura familiar e das formas de relação dos casais, as 

famílias podem ser até mais importantes na tomada de decisões que os próprios pais. 

Assim, estudos realizados em Hong Kong, China, (MAHON-DALY e 

ANDREWS, 2002; SCOTT e MOSTYN, 2003) revelam que apesar de receber apoio de 

seus familiares, as mulheres participantes eram encorajadas por eles a desmamar ao 

menor sinal de dificuldade, iniciando a complementação com leite artificial. Neste país, 

a sogra é hierarquicamente superior, em relação à mulher que amamenta, nas decisões 

sobre o bem-estar e os comportamentos; e normalmente ela age contra a amamentação, 

exercendo grande influência na escolha da nutriz. Outra situação negativa mencionada 

no estudo é que os hospitais, em geral, ainda recebem doações de leites artificiais das 

companhias de alimentos infantis e promovem sua utilização. 

Esses estudos revelam que, em culturas diversas o papel da família é 

determinante no processo de amamentação, mesmo que seja sob formas diversas – às 

vezes até contraditórias. 

A relação do parceiro com a adoção de comportamentos relacionados à 

amamentação é complexa. Por um lado a pressão do companheiro (STAPLETON; 

FIELDER; KIRKHAM, 2008; TARRANT; DODGSON; CHOI, 2004) pode ser 

determinante do desmame; ou pode, simplesmente, ser o caso dele procurar na 

mamadeira uma solução para as dificuldades de amamentação; ou ainda para participar 

mais ativamente da alimentação do bebê (McINNES e CHAMBERS, 2008; DYKES et 

al, 2003).  

Todavia, em casos de mães com transtornos alimentares (ie.: anorexia ou 

bulimia), a participação ativa do pai na alimentação do bebê pode expressar uma falta 

de confiança na capacidade delas de alimentarem seus filhos (STAPLETON; 

FIELDER; KIRKHAM, 2008). Essas mulheres, vivendo processos dolorosos, tanto 

físicos quanto psíquicos, são passíveis, ainda, de desacreditar sua capacidade de 

produzir leite materno de qualidade, ou mesmo de poder cuidar adequadamente de seus 

filhos, devido à condição de saúde que apresentam. Nestes casos, a presença do parceiro 

e a forma como ele se relaciona com o processo podem levar a diferentes 

desdobramentos e à adoção ou não de determinadas tecnologias acessórias. 
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Volta ao trabalho/retomada das atividades 
A volta ao trabalho constitui um tema recorrente no processo de amamentação. 

Leite materno na mamadeira para que a criança conte com um cuidador que lhe ofereça 

o alimento, abandono escolar-acadêmico a fim de manter a amamentação ou mesmo a 

tentativa de conciliar esta com os estudos e com o trabalho, dificuldades de 

flexibilização de horário no ambiente de trabalho, falha na garantia dos direitos 

relacionados à mulher trabalhadora que amamenta, ou também a possibilidade de 

amamentar durante a jornada de trabalho foram algumas questões encontradas no estudo 

de Machado e Bosi (2008) sobre a relação entre trabalho e manutenção da 

amamentação. 

Opção análoga, de retorno às atividades anteriores ao nascimento do bebê, pode 

ser exemplificada pelas mulheres portadoras de distúrbios alimentares, estudadas por 

Stapleton; Fielder e Kirkham (2008). Tais mulheres relutavam em aceitar a 

amamentação pelo desespero de retomar a rotina de exercícios pesados, com o objetivo 

de perder peso. 

Em alguns dos artigos estudados, a relação entre amamentação e trabalho 

aparece de maneira evidente. Na pesquisa acima mencionada, Machado e Bosi (2008) 

encontraram dados que relacionavam a curta duração da amamentação com a volta ao 

trabalho e a subsequente introdução da mamadeira. As mulheres entrevistadas relataram 

como problemas importantes: as dificuldades em gozar a licença de 120 dias; a 

preocupação com a manutenção do emprego; e até a preparação de uma estrutura 

especial – deixar leite materno ordenhado; treinar o cuidador para administrar o leite em 

copo; e manter uma rotina de coleta de leite para viabilizar estoque – para poder 

retornar ao trabalho e manter a amamentação exclusiva (MAHON-DALY e 

ANDREWS, 2002) ou ter que deixar o bebê com algum conhecido para retornar às 

atividades laborais. Os problemas listados podem se traduzir, para algumas mães, na 

introdução de mamadeira (BAILEY e PAIN, 2001). 

Em outro estudo, para funcionárias e estudantes de uma universidade pública de 

São Paulo, a volta ao trabalho significou: vivenciar dificuldades na amamentação, 

conflitos e sentimentos de culpa quando o filho prefere a mamadeira mesmo diante da 

disponibilidade materna em oferecer o peito; introduzir alimentos complementares e 

substitutos do leite materno, bem como a mamadeira, por ocasião da ausência de infra-

estrutura no trabalho para estoque do leite materno e de falta de apoio familiar para 

cuidar do bebê. No entanto, quando a mulher dispunha de apoio, o bebê recebia leite 
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materno ordenhado por algum outro meio de alimentação que não a mamadeira 

(SILVA, 2005). 

Em outra pesquisa com mulheres de Hong Kong, a volta ao trabalho se deu de 

forma prematura. Para organizar esse retorno, a mulher se via diante de orientações e 

pressões para dar leite artificial; e cedia, como uma forma de manter a harmonia 

familiar, necessitando empreender um processo de adaptação do bebê à ausência 

materna (TARRANT; DODGSON e CHOI, 2004). Ainda, em outro estudo, a 

dificuldade em retornar ao mercado de trabalho por falta de apoio, pelas demandas do 

bebê, ou pelo tempo exigido na amamentação exclusiva foram algumas justificativas 

encontradas para a introdução de chupetas e mamadeiras (SILVA, 2005). 

 

Emoções negativas 
Gonçalves e Bonilha (2005) detectaram que o discurso de que a amamentação é 

vantajosa para o bebê implicitamente sugere ou impõe a amamentação para a mulher, 

podendo fazer com que esta sinta culpa pela introdução da mamadeira. Tomando como 

base o resultado encontrado pelas autoras, vale lembrar que a obrigatoriedade da 

amamentação, como um ideal considerado correto pela Saúde Pública, pode se tornar 

fonte de sofrimento para certas mulheres, que irão se sentir impelidas a amamentar, 

mesmo sem vontade, disposição ou condições para tal, tão só pelas pressões externas. 

Segundo Nakano (2003), o que o conhecimento popular propõe parece se 

confirmar por uma das entrevistadas quando relata sua preocupação com o leite que não 

sai, com o choro do bebê, e a preocupação em ser “obrigada” a lançar mão da 

mamadeira para alimentar a “tão pequenininha” criança. O medo de afogar o bebê com 

o leite materno é outro tópico que leva mães a desejarem oferecer a mamadeira por 

considerarem a administração desta mais fácil (Nakano, op. cit., p.S360). A autora 

também analisou as relações entre amamentação, uso de mamadeira e tolerância à dor. 

Para aliviar a dor que por vezes acompanha a amamentação – quando os “peitos não 

estão agüentando” (Ibidem, p.S361) – a mulher é capaz de introduzir outro leite para 

alimentar seu bebê. Para Wambach e Koehn (2004), a mamadeira é considerada um 

método rápido e simples de alimentação, substituindo as mamadas doloridas no peito. 

Em situações de sofrimento no processo de amamentar, a mamadeira pode tornar-se, 

para a nutriz, uma alternativa desejada de alívio e descanso. 

Podemos considerar que há um forte significado das emoções em relação ao uso 

de mamadeira, e uma dinâmica que envolve aspectos culturais, corporais e 
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comportamentais.  Isso reforça a importância cultural dessa tecnologia no dia-a-dia das 

mães. 

 

Manejo da amamentação 
Em “The cup-versus-bottle debate: a theme from an ethnographic study of the 

supplementation of breastfed infants in hospital in the United Kingdom” (CLOHERTY 

et al., 2005), foram abordados os métodos de alimentação dos recém-nascidos 

internados em uma unidade neonatal e uma enfermaria pós-parto no Reino Unido. Os 

métodos de alimentação utilizados no hospital em questão incluíam: copo, mamadeira, 

seringa, finger feeding ou técnica da sonda no dedo, sonda oro ou nasogástrica e sistema 

de suplementação. O tema que emergiu com maior relevância trata da polêmica entre o 

uso do copo e da mamadeira para bebês pequenos e sua relação com o desmame 

precoce. Sendo a mamadeira associada à confusão de bicos, a maior parte dos 

profissionais de saúde lançava mão desse argumento para não utilizar o artefato. Mesmo 

os profissionais que não acreditavam na confusão de bicos optavam por não colocar em 

risco a amamentação com a introdução de mamadeiras. Dificuldade em retornar ao 

peito; facilidade de administração, principalmente; e conhecimento e habilidades 

necessárias para amamentar foram as três categorias inseridas no tema sobre a discussão 

entre uso do copo e da mamadeira, em que se discutiu a aceitação da mamadeira nos 

casos em que o bebê tem experiência prévia na amamentação; em que se considera a 

segurança da mamadeira por possibilitar a visualização do conteúdo ingerido pelo bebê 

e por esta dispensar treinamento para ser utilizada.  

O estudo de Martens (2002) corrobora a ideia de que a quantidade de informação 

tem relação com a manutenção e duração da amamentação, uma vez que apresenta 

como resultado mulheres que, se recebem orientação e apoio de conselheiros sociais 

e/ou familiares, tornam-se capazes de contrariar a aceitação cultural da mamadeira 

como norma e como comportamento positivo e aceitável. No entanto, as mulheres dos 

estudos de Shakespeare; Blake e Garcia (2004); Ingram e Johnson (2004) e Stewart-

knox; Gardner e Wright (2003) apontaram a falta de informações sobre alimentação por 

mamadeira para mulheres que faziam esta opção e a censura à discussão do assunto 

quando abordado no grupo de pré-natal. Ainda assim, alguns profissionais parecem não 

acreditar que a mamadeira possa ser um elemento determinante na duração da 

amamentação. Por outro lado, vale mencionar que não há uma relação linear nem 
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aritmética entre quantidade de informações disponibilizadas às mães e a adoção de 

comportamentos adequados ou saudáveis. 

Em estudo sobre o conhecimento e emoções de obstetrizes inglesas e suas visões 

a respeito do papel que desempenham no suporte à amamentação, Furber e Thomson 

(2008a) revelam os sentimentos de raiva, medo, tristeza e alegria na prática diária 

dessas profissionais no suporte às nutrizes. Numa das entrevistas sobre o tema raiva, 

uma delas se mostra indignada pelo desconhecimento de uma colega a respeito da 

alimentação do bebê por copo em substituição à mamadeira. No tema medo, fica 

evidente o descaso de obstetrizes mais antigas para com a colega mais nova e mais 

atualizada nos conhecimentos sobre amamentação. As primeiras intimidavam as últimas 

pelo tempo despendido para oferecer copo, pressionando-as para oferecer a alimentação 

ao bebê por mamadeira (Ibidem, p.291). Ainda, de acordo com as autoras, sobre a 

prática profissional das obstetrizes, a incapacidade de convencer as nutrizes sobre as 

vantagens do leite materno em relação ao leite artificial foi evidenciada no tema 

‘tristeza na prática’, cujo argumento se pauta na facilidade que a mamadeira oferece por 

mostrar o volume de leite que o bebê está recebendo. E, finalmente, no tema ‘alegria na 

prática’, percebe-se que as obstetrizes consideram um bom trabalho aquele realizado 

com a adesão da nutriz, ausência de bicos artificiais e sucesso na amamentação. 

Outro estudo (REDDIN; PINCOMBE; DARBYSHIRE, 2007) sobre os 

conhecimentos de obstetrizes graduandas sobre os 10 passos para o sucesso do 

aleitamento materno apontou que práticas divergentes da IHAC confundiam o processo 

ensino-aprendizagem das graduandas. Com relação ao passo seis (não dar outros 

alimentos a bebês amamentados), as obstetrizes dos hospitais que recebiam as 

graduandas para treinamento ofereciam leite artificial aos bebês utilizando como 

respaldo as razões médicas aceitáveis para a complementação. Informações 

contraditórias também eram passadas às mães que desejavam amamentar, sendo essas, 

por exemplo, “orientadas” a oferecer mamadeira depois de tempo determinado de outro 

método de complementação (técnica da sonda no dedo). 

A intenção ou o ato de introduzir a mamadeira na alimentação do lactente pode 

advir de uma quebra na confiança da nutriz em sua capacidade de amamentar. O 

profissional de saúde, novamente, pode ser um dos responsáveis pelo desmame se não 

consegue passar para a mulher que amamenta uma informação clara e confiante, por 

exemplo, condicionando o sucesso da amamentação apenas ao ganho de peso do bebê 



49 

 

(MARSHALL; GODFREY e RENFREW, 2007; SHAKESPEARE; BLAKE; GARCIA, 

2004; MAHON-DALY e ANDREWS, 2002). Por outro lado, a facilidade oferecida pela 

mamadeira para a visualização do volume ingerido pelo bebê traz para alguns 

profissionais de saúde e mães (DYKES et al, 2003) uma sensação de segurança 

(NAKANO, 2003), especialmente se a amamentação não vai bem (McINNES e 

CHAMBERS, 2008). 

Os estudos acima mostram que o tema do manejo constitui desafio à Saúde 

Pública em vários aspectos. Seja no técnico – relações inadequadas com as nutrizes por 

desconhecer o manejo correto ou por não possuir suficientes saberes sobre o tema. Seja 

no emocional do próprio profissional da saúde que – ao não conseguir lidar com a 

ansiedade, o estresse ou o medo que as mães inspiram – recorre às saídas rápidas como 

o uso de mamadeiras. Ou ainda na regulação comercial de produtos infantis, em que se 

mostra urgente a necessidade de adequação das indústrias dessa área à legislação 

vigente – no Brasil, representada pela lei 11.265, de 2006 e pelas RDC 221 e 222/2002. 

 

Dimensões relacionais mães/profissionais de saúde 

Embora Earle (2000) aponte que a compra da mamadeira pelas gestantes, 

durante a organização inicial do enxoval, indique que é um objeto de desejo e bem-

estar, por outro lado também revela que o uso de mamadeira é estigmatizado pelos 

profissionais de saúde, no contexto das ações de promoção da amamentação. As 

mulheres que amamentam, mas que também oferecem mamadeira, e participam dos 

grupos de orientação e apoio conhecem os benefícios da amamentação e fazem suas 

opções em momentos comuns da gestação. 

Todavia, ainda não é possível dizer muito sobre o porquê de algumas mulheres 

optarem, ainda assim, por esse artefato. Uma possibilidade é que essa opção de 

alimentação seja considerada por algumas mães um meio de dividir e envolver o pai nos 

cuidados com a criança, sendo talvez esse um dos argumentos que legitimam a 

facilidade e praticidade atribuídas à alimentação artificial. Assim, seguindo essa lógica, 

a mãe teria mais tempo para ela e não precisaria ser a única a, por exemplo, acordar no 

meio da noite ou a alimentar a criança. O valor simbólico e social da mamadeira 

ultrapassaria, na verdade, os interesses das corporações produtoras e iria por caminhos 

mais complexos, envolvendo relações de gênero, de mudanças ou fortalecimento das 
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relações de casal, e do bem-estar das nutrizes que fariam uso de diversas estratégias 

para conseguir descanso, apoio e autonomia. 

Podemos afirmar que a promoção da amamentação é um movimento contra-

hegemônico que vai de encontro a uma tradição cultural alimentada tanto pelas 

indústrias quanto pelas relações sociais e familiares. Manter a amamentação exclusiva 

mostra-se um árduo trabalho de persistência e uma tarefa suscetível às influências 

negativas do ambiente social, tais como: familiares – em especial avós e companheiros; 

marketing; e a ação de alguns profissionais de saúde que fornecem orientações 

divergentes sobre o assunto (SCOTT e MOSTYN, 2003). Daí o valor de trabalhar e 

explicitar melhor o poder e as formas das relações entre profissionais e mães. 

Para Furber e Thomson (2008b), a comunicação efetiva entre profissional e 

nutriz e o contato pele a pele no pós-parto imediato, entre mãe e bebê, contribuem para 

inibir a introdução da mamadeira. 

Todavia, mostrando que a relação entre profissionais e mães é grande desafio, 

Hoddinott e Pill (2000), mostraram que as mães participantes de seu estudo esperavam 

que os profissionais de saúde fossem mais atuantes e oferecessem apoio tanto para a 

opção de amamentação quanto pela alimentação por mamadeira. As autoras referem que 

o vínculo estabelecido com o profissional de saúde parecia ajudar no apoio às mulheres 

que optavam pelo uso da mamadeira. Assim, apesar de concorrer sempre com a família, 

a comunidade e a mídia, o papel de influência dos profissionais de saúde ainda continua 

forte e, em certos casos, é determinante para a adoção ou não de determinadas formas 

de alimentar o bebê. Por isso é fundamental trabalhar amplamente com todos os 

envolvidos nesses processos de saúde para que compartilhem critérios, habilidades e 

tenham consciência da necessidade de complementaridade no cuidado. 

A mamadeira também pode ser a responsável pela recusa ao peito (SILVA, 

2005) ou pode se caracterizar como um dos critérios de alta hospitalar do bebê 

prematuro, em que a prontidão para a sucção, seja ao peito ou à mamadeira, determina 

se o bebê está apto ou não para ser liberado. Neste sentido, existe a possibilidade de a 

própria mãe admitir o uso da mamadeira para acelerar o processo da volta para casa 

(LUPTON e FENWICK, 2001). 

Numa revisão da literatura, concentrada em estudos de cunho qualitativo, 

publicados em inglês, sobre experiências e percepções de apoio à amamentação, 

McInnes e Chambers (2008) analisam trabalhos que abordam a relação mãe-profissional 



51 

 

de saúde. Exemplificam essas pesquisas com uma situação em que a mãe que oferece 

mamadeira ao bebê, recebe uma atitude de desaprovação de um profissional, não 

preparado para ouvir e não julgar. Os autores quiseram ainda mostrar com esse relato 

que, em vários trabalhos, há referências de que as mães, de fato, visitam diversos 

profissionais de saúde para obter ajuda. 

A utilização da mamadeira, seja com leite materno ou leite artificial, implica, de 

acordo com o estudo de Callen e colaboradores (2005), em dificuldades na 

amamentação. Para os autores, a introdução da mamadeira impede que a nutriz tenha 

chances de que as mamas sejam estimuladas e que os hormônios que nelas atuam 

(ocitocina e prolactina) sejam produzidos para agir na produção e liberação do leite 

materno. 

Para Mahon-Daly e Andrews (2002), ao contrário de outras justificativas já 

assinaladas, a introdução da mamadeira representa uma forma de medicalização do 

corpo da mulher pela medicina. Diante de qualquer dificuldade, por mais simples, 

muitos profissionais de saúde determinam a introdução da mamadeira para “não matar o 

bebê de fome”, embutindo nessa atitude um julgamento moral acerca da capacidade da 

mãe de alimentar seu filho.  

 

Gênero 

Em ensaio teórico sobre feminismo e amamentação, escrito por McCarter-

Spaulding (2008), a adoção da mamadeira, na perspectiva da busca pela igualdade de 

gênero, pode ser vista como libertadora da mulher. A amamentação, nesse cenário, é 

vista como uma diferença de gênero que afetaria a liberdade feminina, reforçando 

relações desiguais e hierárquicas. Assim sendo, de acordo com o texto, uma das 

alternativas para resolução do problema seria a oferta de leite materno ordenhado na 

mamadeira, o que liberaria a mãe de estar perto da criança no momento da alimentação 

e permitiria a participação do pai e de familiares disponíveis (avós, tios) para dividir os 

cuidados com a alimentação da criança e, consequentemente, os cuidados gerais com a 

mesma. Esse ponto de vista coloca em segundo lugar as outras dimensões envolvidas no 

ato da amamentação direta no peito, como as sensações, a proximidade, e o vínculo 

estabelecido de maneira intensa entre mãe e bebê. 

O conceito de “boa mãe” construído sobre os alicerces do amor incondicional, 

generosidade e total disponibilidade da mulher, em sua relação com o filho, aparece, 
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também, em Marshall; Godfrey e Renfrew (2007) e Lupton e Fenwick (2001). Embora a 

discussão apresentada nesse trabalho tenha sido incluída na categoria temática 

apoio/pressão familiar, ao utilizar argumentos ligados à essencialidade do amor 

maternal também incorpora uma dimensão de gênero. O argumento feminista, nesse 

caso, interpreta o amor materno como uma construção histórica de sociedades baseadas 

no pressuposto da superioridade masculina, e onde a mulher é submissa, obediente, 

abnegada e, muitas vezes, sofrida. O amor materno cultuado pela sociedade 

hegemonicamente masculina está referido a esses valores que reforçam o papel 

subalterno das mulheres. Ao afirmar a existência de um instinto natural e biológico para 

a determinação dessa forma de amor, reforçam a ordem estabelecida. Outras formas de 

amor, de relação e de “boa mãe”, seriam rejeitadas e condenadas. 

 

Aspectos simbólicos e culturais do leite materno 

Sendo a amamentação um dos fenômenos que nos definem como espécie – 

mamíferos – e tendo acompanhado toda a história da humanidade, esse fenômeno está 

interligado fortemente à cultura e, como tal possui toda uma simbologia construída em 

torno de si.  

As preocupações com o leite materno podem fazer com que as mulheres que 

amamentam cedam aos aparentes atrativos das mamadeiras, “quase que pela saúde de 

seus filhos” (MAHON-DALY e ANDREWS, 2002, p.68). Para estes autores, o fato de 

o leite materno vazar permite que se manifeste certa aversão social aos fluidos 

corporais, fato comum a muitas culturas. As mulheres cujo leite vaza e mancha a roupa 

sentem-se sujas, incomodadas e envergonhadas. Não aceitam como agradável ou 

normal o cheiro, e sentem que o corpo mudado não é atraente ou é mesmo feio. Se o 

bebê regurgita leite de peito, outras pessoas se prontificam menos a ajudar, em 

comparação ao leite de vaca regurgitado, até mesmo quando isso ocorre em maior 

quantidade do que no caso do primeiro. 

Ainda, outro aspecto cultural da amamentação, relacionado diretamente ao leite 

humano, se apresenta nos riscos potenciais relacionados à doação de leite materno13: 

                                                
13 Os autores se referem à doação de leite materno como a transferência direta do leite de uma mulher 
para o bebê de outra. No Brasil, no entanto, essa prática é denominada amamentação cruzada e não é 
recomendada pelo Ministério da Saúde. A doação de leite humano no Brasil é captada por bancos de leite 
humano que pasteurizam e distribuem o leite humano coletado, geralmente, nas unidades neonatais. 
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uma das entrevistadas expressa sua preocupação com a transmissão do vírus da AIDS 

diante da proposta de uma amiga amamentar seu bebê durante sua ausência (Ibidem, 

p.69). Vemos nestes exemplos duas dimensões culturais negativas da amamentação e do 

leite: sujeira e perigo de contrair doenças. 

A mamadeira também pode ser usada para testar o rótulo de “boa mãe” 

construído dentro das enfermarias neonatais. De acordo com Lupton e Fenwick (2001), 

as mães de bebês internados em unidades de cuidado neonatal, ao oferecerem 

mamadeira aos seus filhos poderão sentir-se vigiadas, testadas. O conceito de “boa 

mãe” para as autoras é construído pela inclusão de qualidades como paciência, amor 

incondicional e benevolência no que diz respeito à sua relação com o próprio filho. Ser 

boa mãe e passar no teste dos profissionais representa para essas mulheres não somente 

formas de pressão, mas também um indicativo do que é desejável e adequado.  

Na cultura relacionada à amamentação na China, no estudo desenvolvido em 

Hong Kong acima mencionado, as mulheres ficam constrangidas de oferecer o seio ao 

filho em público, ou na presença de outras pessoas que não sejam o próprio marido 

(MAHON-DALY e ANDREWS, 2002; SCOTT e MOSTYN, 2003). Para contornar 

essa situação, elas são instadas a alimentar seus bebês com mamadeira, no caso de 

necessitarem levá-los a locais públicos, pois esta não apresenta restrições quanto ao 

pudor (TARRANT, DODGSON e CHOI, 2004; MAHON-DALY e ANDREWS, 2002; 

SCOTT e MOSTYN, 2003). Em outros países, a experiência de amamentar em público 

também é vista como embaraçosa nos estudos de McCarter-Spaulding (2008); Scott e 

Mostyn (2003); Tarrant, Dodgson e Fei (2002); e Earle (2000), o que representa uma 

situação propícia à introdução da mamadeira. O sentimento de vergonha de expor parte 

do corpo publicamente, negativo e doloroso em todas as culturas, se manifesta de 

diversas formas e graus; quanto maior o mal-estar, mais propensas estarão as mães a 

ofertar mamadeiras para evitá-lo. O estudo mostra como certas configurações culturais 

levam a desdobramentos diversos, envolvendo algumas das categorias contempladas 

neste capítulo. 

Questionando a crença popular, um estudo realizado em duas cidades do Sudeste 

de Ontário, no Canadá (SHEESHKA et al., 2001) para verificar o grau de atenção 

recebida por mulheres que amamentam e mulheres que alimentam seus filhos com 

mamadeira em público, revelou não haver diferenças significativas nos olhares e nos 

comentários de clientes e funcionários dos restaurantes e shoppings utilizados como 
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campo de estudo. Apenas uma pequena diferença para mulheres que usam mamadeiras: 

estas receberam mais olhares neutros que as outras. Na etapa qualitativa desse estudo, as 

mulheres que participaram de grupos focais narraram as preocupações com a falta de 

atenção recebida quando estão amamentando e, por superestimarem a reação das 

pessoas, lançam mão de estratégias para amamentar em público sem serem notadas. 

Algumas destas estratégias compreendem encontrar um lugar menos exposto ou usar 

roupas largas que não mostrem completamente as mamas. As mulheres estudadas 

sugeriram às mães primíparas que comecem amamentando em locais bem reservados e 

ousem passar a áreas públicas à medida que se sintam seguras para tal; e que treinem a 

pega do bebê em casa para evitar tentativas frustradas quando estiverem em público, 

aumentando, assim, as chances de repreensão ou a experiência de vergonha pública. 

Desta forma, percebemos que os aspectos culturais negativos atribuídos ao 

aleitamento e ao leite humano – sujeira, incômodo, vergonha, exposição, desejo sexual, 

dentre outros – podem ser fatores que levam à escolha da mamadeira e outros 

aditamentos.  

 

Aspectos psicossociais relacionados às mudanças corporais 

Tanto na gravidez, no puerpério e ao longo dos primeiros meses do bebê as 

mudanças corporais são grandes e evidentes. Para algumas mulheres essa mudança é 

bem-vinda e vivida de forma criativa, sem vergonha e sem abrir mão de alegrias e 

prazeres. Outras, pelo contrário, vivem essa fase de ter “um outro corpo” como um 

castigo. Sentem-se feias, não desejadas, sem desejo, e procuram que ela termine logo. 

No caso do aleitamento materno, em especial nos primeiros meses, ser 

provedora de leite de peito para um bebê, em tempo quase integral, leva muitas 

mulheres a desejar o corpo que tinham antes da gravidez, do parto e da amamentação, 

ou mesmo ter de volta a sua vida anterior. Conforme o estudo de MAHON-DALY e 

ANDREWS (2002), na opinião destas mulheres, não preparadas para a demanda de seus 

bebês, a solução viável seria o desmame. 

 

Aspectos comportamentais da amamentação 

Contrariamente às situações mais comuns e frequentes, anteriormente expostas, 

Heinig; Kavanagh-Prochaska e Panchula, em 2006, relataram casos em que as mães 

ofereceram leite materno em mamadeira e esta foi recusada pelos bebês ou ainda bebês 
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que não se adaptaram com alimentação artificial. Essas situações mereceriam ser 

melhor exploradas.  

Lee (2007) pesquisou em Londres, a experiência de mulheres no uso de leites 

artificiais desde as primeiras semanas após o nascimento. O estudo explorou o assunto 

em duas etapas. Na primeira, através da aplicação de entrevistas para entender as 

sensações das mulheres que se programaram no pré-natal para amamentação exclusiva, 

ou predominante; ou para oferecer leite artificial exclusivamente ou paralelamente ao 

leite de peito. Os resultados mostraram que algumas mulheres não se sentem culpadas 

por terem escolhido alimentar os filhos com leite artificial na mamadeira, expressando 

sentimentos de alívio por poderem dividir a alimentação do filho com os companheiros 

e familiares. Outras mulheres sentiram-se culpadas, porém aliviadas em poder 

solucionar as questões relacionadas à alimentação do bebê; gratas por terem resolvido a 

questão, deixando as coisas mais fáceis, e poderem dividir com o pai ou outro familiar a 

tarefa de criação do filho. 

 

Pressão mercadológica das corporações 

Além de convicções e valores da família e dos profissionais de saúde, a pressão 

de outras forças sociais influencia, às vezes fortemente, na escolha pelo uso de 

mamadeiras. Conforme alertado por McCARTER-SPAULDING (2008), o valor 

atribuído à amamentação é colocado em dúvida diante da influência política dos 

fabricantes de leites artificiais nos financiamentos de pesquisas, conferências 

acadêmicas, panfletos informativos e nos hospitais onde divulgam seus produtos. 

Para as nutrizes entrevistadas no estudo de Souza e Bispo (2007), a crença no 

mito do “leite fraco”, reforçada pela ação da propaganda, as levava a introduzir outros 

alimentos tais como fórmulas infantis, mingaus, leite de cereais, leite integral, água e 

sucos (HEINIG; KAVANAGH-PROCHASKA e PANCHULA, 2006). 

A busca pelo aumento dos indicadores das práticas de amamentação exclusiva 

(até 06 meses), no âmbito das políticas de saúde, ainda irá enfrentar por muito tempo 

forças poderosas finamente orquestradas para, através da publicidade, de estudos 

tendenciosos, formadores de opinião profissionais e da sociedade civil – e da sociedade 

do espetáculo – e outras formas complexas, sutis e subliminares de moldar os 

comportamentos e o imaginário, continuem a vender seus produtos, sejam eles 
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alimentos complementares “especializados”, acessórios e substitutos ao ato de 

amamentar. 

 

Chupetas 

 

Aspectos Simbólicos: a chupeta como símbolo de infância feliz 

Sertório e Silva (2005) pesquisaram as dimensões simbólica e utilitária da 

chupeta na visão das mães. Baseando-se na teoria das representações sociais, as autoras 

abordaram mulheres que deram à luz em um hospital onde a utilização de chupetas 

estava proibida. As mães entrevistadas declararam que a chupeta é vista por elas como 

um símbolo14 associado à imagem da criança. Chupetas também acalmam, substituem o 

peito, e embelezam a aparência da criança (GONÇALVES e BONILHA, 2005), sendo 

um hábito que atravessa gerações. Estes objetos, normalmente compõem o enxoval do 

bebê. A chupeta, por ser considerada um artefato de uso prático, antecipa à mãe a 

possibilidade de lançar mão dela. Percebemos que um ambiente cultural favorável, onde 

a chupeta, concebida como um bem positivo e desejado, facilita enormemente a 

introdução dessa na vida da criança. 

Na tentativa de resgatar parte de sua rotina diária, existente antes do nascimento 

do bebê, as mães fazem uso da chupeta como coadjuvante nos cuidados do mesmo, tal 

como retratado a seguir: 

 

“(...) o fato da mãe se deparar com a necessidade de estar 
sempre à disposição da criança gera sentimentos de limitação, 
principalmente quando a mamada é solicitada em intervalos, 
considerados pela mãe ‘curtos’ (...). A chupeta também é 
utilizada como estratégia para ‘organizar’ o horário das 
mamadas, conforme a expectativa e a disponibilidade materna” 
(SERTÓRIO e SILVA, 2005, p.160). 
 

A partir da questão norteadora: “O que a levou a dar a chupeta para o seu 

filho?” (SERTÓRIO e SILVA, 2005; p.158), as autoras abordam o problema de forma 

ampla. No estudo, as mães explicam algumas das razões para o uso da chupeta: o choro 

do bebê; o reflexo de sucção presente, mesmo após uma mamada efetiva; a ansiedade e 

a irritabilidade dela ou do bebe. 
                                                
14 Símbolos expressam mitos, crenças, fatos, situações ou ideias e são uma das formas de representação da realidade. Para 
mais informações, sugerimos ver JUNG, 2005. 
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Em estudo sobre crenças e práticas referentes às vantagens da amamentação 

(GONÇALVES e BONILHA, 2005), as autoras apontam que bicos e chupetas fazem 

parte da vida das crianças, apesar de conhecidos os problemas acarretados pelos 

mesmos. As crenças que justificam o uso da chupeta foram: acalmar a criança; 

substituir a mama na ausência da mãe; e melhorar a aparência dos bebês, deixando-os 

mais bonitos. As autoras observaram que as estratégias utilizadas pela família para fazer 

com que as crianças aceitassem os bicos envolviam a compra de diversos produtos até a 

adaptação da criança com um deles. Considerando o padrão financeiro baixo dessas 

famílias, surpreende, na opinião dos autores, a quantidade de alimentos que poderia ser 

comprada com o valor gasto com esses bicos. 

A força da imagem positiva da chupeta na sociedade atual e, em especial, nas 

culturas ao redor do cuidado e criação das crianças pequenas, representa um obstáculo 

sério ao seu controle. As empresas, sabendo o valor dessa imagem, investem muito com 

publicidade e produtos atraentes (KLEIN, 2002).  

 

Saúde bucal e o olhar das mulheres 

Estudando as percepções e saberes de um grupo de gestantes sobre aleitamento 

materno, Faustino-Silva e colaboradores (2008) perceberam que a maioria delas 

desconhecia a principal vantagem da amamentação para a saúde bucal, que é o 

desenvolvimento dentofacial adequado. Os autores apontaram a chupeta como uma das 

principais causas de má-oclusão dentária na primeira infância e encontraram dados 

também que mostraram que as gestantes comparavam o efeito da amamentação após os 

seis meses ao uso de chupeta, imaginando que a amamentação neste período traria 

prejuízos ao desenvolvimento dentário, da mesma forma que as chupetas. Uma das 

mães entrevistadas relata sua preocupação com o tópico: “Acho que se amamentar até 

os seis ou oito meses é o suficiente, após prejudica os dentes do bebê. A chupeta 

prejudica a dentição, acho que o bico do seio também prejudica”. 

Este estudo, em especial, suscitou surpresa, uma vez que os resultados 

apresentados não fazem parte do meu dia a dia profissional, mas se mostra instigante 

para novas possibilidades de pesquisa. 
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Utilitário/objeto de saúde15 

No estudo de Scavenius e colaboradores (2007) sobre uma análise da 

amamentação no nordeste do Brasil, o uso da chupeta é considerado fator de influência 

no desmame, sendo utilizada, mesmo tendo suas desvantagens conhecidas pela 

população usuária, para sanar questões da criança: choro, sono ou soluço. Fica claro, 

nesse estudo, que o saber racional, proveniente de informações verbais e escritas, ou dos 

meios de comunicação de massa, é insuficiente para definir claramente condutas em 

relação ao cuidado. E também que as pessoas sempre estão em processos de escolha e 

decisão, mesmo que esses contrariem os discursos oficiais da saúde. 

Segundo Souza Marques e colaboradores (2009), a chupeta representa uma ajuda 

de baixo custo para as mães, mesmo aquelas cientes da sua inadequação. As autoras 

afirmam que mães cujas crianças recusaram a chupeta, sentiram essa situação como 

uma “perda de ajuda” importante no cuidado cotidiano com o bebê. 

O passo nove da IHAC (não dar bicos artificiais aos bebês amamentados) 

apresentou divergências na prática de obstetrizes estudada por Reddin; Pincombe e 

Darbyshire (2007), em que ficou evidenciada a satisfação dessas em oferecer chupetas 

aos bebês. Existe, bastante arraigado, o ideal de que criança feliz é criança calma e 

silenciosa. Para isso, qualquer recurso é bem-vindo. 

No Canadá, em estudo de Callen e colaboradores (2005) no McMaster’s 

Children’s Hospital, em Ontario, sobre barreiras para amamentação de bebês nascidos 

com baixo peso, as chupetas eram utilizadas a pretexto de estimular a sucção não-

nutritiva e promover efeito calmante nos bebês alimentados por gavagem – 

procedimento onde o alimento é introduzido através de uma sonda fixada através da 

boca ou do nariz até o estômago do bebê – , durante as dietas, sendo consideradas então 

como uma das barreiras encontradas à manutenção da amamentação. 

Callen e colaboradores (2005) fazem uma referência, em seu estudo, sobre a 

chupeta. De forma análoga ao estudo anterior, menciona que a chupeta é utilizada nas 

Unidades Neonatais para estimular a sucção não-nutritiva ou acalmar os bebês na 

incubadora enquanto recebiam o alimento por gavagem. 

Silva e Gubert (2010) encontraram em seu estudo sobre qualidade das 

informações sobre aleitamento materno e alimentação complementar em sítios web de 
                                                
15  O termo “objeto de saúde” é utilizado conforme o sentido atribuído por Bourdelais (2005).  
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orientação direcionados à população geral, mas mediados por profissionais, dados que 

mostram que embora um terço dos sites não recomendem a utilização de chupetas, em 

2002, em SP, 53,9% das crianças menores de um ano usavam chupetas. Apontando 

resultados de outros estudos que evidenciam a relação do uso de chupeta com menores 

índices de amamentação, as autoras mostram preocupação com o fato de 4,8% dos sites 

de profissionais de saúde ainda recomendarem o uso de chupetas e mamadeiras e outros 

omitirem o assunto. O estudo aponta também a necessidade de pediatras e demais 

profissionais de saúde envolvidos com o tema esclarecerem às mães sobre os prejuízos 

de chupetas e mamadeiras e sua relação com a amamentação. Por vezes, os profissionais 

de saúde sugerem às mães que ofereçam chupetas aos seus bebês, baseados em suas 

próprias experiências e escolhas pessoais, ignorando o que apontam as informações 

sobre a relação direta entre desmame precoce por introdução de bicos artificiais. 

 

********** 

 

A revisão dos estudos de abordagem qualitativa apresentada neste capítulo 

sugere que muitos aspectos e dimensões entram em jogo no complexo processo social 

do amamentar, especialmente no que se refere às diferentes "motivações" para o uso de 

chupetas e/ou mamadeiras durante o mesmo. As categorias definidas em nosso estudo 

possibilitaram uma organização das informações encontradas nesses artigos 

acadêmicos. As abordagens qualitativas utilizadas nos artigos revisados permitiram 

escutar e interpretar a voz e as histórias de mães e profissionais da saúde envolvidos no 

processo. A maioria dos estudos mostra que a decisão e manutenção dos 

comportamentos culturais das mães e das famílias são influenciadas o tempo todo por 

diversos agentes sociais – pessoas, grupos, instituições, empresas, e mídia. Uma 

experiência de amamentação “bem sucedida”, então, é produto de um equilíbrio criativo 

entre os discursos a favor e contrários a oferecer peito e leite materno ao bebê. 
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Capítulo 4 - Considerações reflexivas, desafios e perspectivas 
na relação entre a amamentação e os usos sociais das 
mamadeiras e das chupetas 
 

O objetivo deste capítulo é construir uma reflexão crítica sobre as informações 

encontradas. Como toda reflexão, ela é parcial e responde a um momento histórico e 

pessoal. Opto por trabalhar as seguintes considerações levando em conta minha 

trajetória acadêmica e profissional, uma vez que esta tem sido a responsável por minhas 

inquietações e estranhamentos no trabalho com amamentação – e uma das principais 

razões que me levaram ao mestrado. Faz-se necessária ainda a tentativa de síntese entre 

os três temas apresentados nos capítulos anteriores. 

Ao longo deste trabalho foram, inclusive, utilizados propositalmente ambos os 

termos amamentação e aleitamento materno, sem deixar transparecer, no entanto, seus 

reais significados em todos os momentos. Apenas para esclarecimento, o termo 

amamentação remete a um determinado aspecto da maternidade: do apoio, da 

assistência clínica, da interação humana. De outro lado, a expressão aleitamento 

materno parece mais formal, remete à ciência, aos estudos do assunto, um termo 

acadêmico. Tentei destacar essa sutil diferença, de maneira que o leitor percebesse que 

o uso de um ou de outro termo interfere na interação assistencial, levando, por vezes, a 

nutriz a cientificizar a própria amamentação. No entanto, nem sempre essa 

diferenciação pode ser percebida ao longo do texto. 

De acordo com o que foi apresentado nesta dissertação, muitas são as 

possibilidades de interpretação e reflexão. A própria opção pelo recorte do estudo é um 

exemplo dessas possibilidades. Durante a revisão surgiram mais trabalhos sobre uso de 

mamadeira em comparação ao número de estudos qualitativos sobre as chupetas. Talvez 

esse fato se deva ao significado cultural de cada uma delas, inclusive no que se refere à 

cultura do profissional de saúde. 

Cuidar da amamentação e dominar os conhecimentos e práticas que serão 

adotados nesse processo fazem parte do equipamento do profissional de saúde e acabam 

por lhe oferecer uma pretensa autoridade. No momento do cuidado, as dificuldades 

oriundas das crenças e mitos dos profissionais de saúde se traduzem na inversão de 

valores sobre saúde/doença. Práticas intervencionistas em bebês doentes – prematuros, 

com alterações neurológicas – são transferidas aos bebês saudáveis e a termo como se 
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fossem salutares, sendo este, talvez, o caso mais evidente do uso da chupeta nos espaços 

de saúde, especialmente em ambientes como UTI neonatal. Tal postura pode, inclusive, 

afetar a decisão das mães sobre a utilização ou não de chupeta, uma vez que o serviço 

de saúde é visto como referência importante para a sociedade. 

Estas hipóteses são confirmadas pelas informações apresentadas na revisão 

elaborada no capítulo 3. E demonstram inclusive os dissensos entre categorias 

profissionais e ainda mesmo entre profissionais de uma mesma categoria, como parece 

ser o caso da Odontologia e da Fonoaudiologia. 

Estes profissionais apresentarão opiniões e condutas assistenciais compatíveis 

com as políticas públicas vigentes, em sua maioria, se pertencem ao escopo da 

assistência em amamentação. Aqueles profissionais que não se encaixam neste perfil, 

podem ter o conhecimento sobre o assunto, mas abordagens e visões diferentes sobre o 

mesmo. No caso da fonoaudiologia, a campanha do Bebê Sarado parece não ser 

suficiente para dirimir questões da classe ligadas à utilização de bico, mamadeiras e 

chupetas como objetos de saúde. 

A preocupação com a amamentação em público, referida nos artigos 

estrangeiros, nos remete a situações recentes, ocorridas no Brasil, envolvendo mulheres 

nutrizes e seus bebês. Um fato recente, que foi noticiado pela imprensa, aconteceu em 

um ambiente público de São Paulo, onde uma mulher que amamentava foi orientada a 

faze-lo em um “cantinho” porque no local não eram permitidos alimentos. O fato foi 

amplamente divulgado nas redes sociais e gerou protestos contra a instituição e 

deflagrou um movimento que tem se tornado recorrente, chamado carinhosamente pelas 

mães/ativistas de “mamaço” resultando em discussões sociais e pedidos formais de 

desculpa. 

A maior parte dos trabalhos apresentados levantou questões relacionadas à rede 

de apoio. Seja por parte da família ou do companheiro, este é um assunto que se destaca 

no cenário da amamentação. Os desejos de compartilhar os cuidados com o bebê, a 

preocupação com a sua alimentação e os sentimentos envolvidos na relação mãe-bebê-

rede de apoio são percebidos no cotidiano da assistência. No entanto, parece haver uma 

dicotomia entre o que se fala nos espaços de saúde e no ambiente social. Por vezes, a 

prática profissional é vista como referência positiva para o usuário, porém, em outras 

situações, o saber popular, a opinião leiga do vizinho se torna mais valorizada, o que 

pode levar a equívocos e reflexos na saúde da mãe e do bebê. Uma sugestão para 
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modificar esse quadro seria a atenção ao modo de comunicação que se deve estabelecer 

entre o profissional de saúde e o usuário, privilegiando uma dimensão mais dialógica do 

que prescritiva. 

A volta ao trabalho não está no topo das causas mais comuns de desmame e/ou 

introdução da chupeta, mas aparece em destaque em muitas das pesquisas aqui 

apresentadas. Acompanhando mulheres em fase inicial de amamentação, percebo uma 

preocupação com o retorno ao trabalho desde cedo. Muitas estão nos primeiros dias de 

vida do bebê, lutando para estabelecer mamadas eficazes, mas o fantasma cultural da 

volta ao trabalho se manifesta nesse período, mesmo naquelas que podem usufruir da 

licença maternidade de 180 dias. Essa situação revela como é forte no imaginário 

coletivo a equação volta ao trabalho-desmame. Muitas dessas mulheres questionam 

como amamentar exclusivamente e voltar ao trabalho antes dos seis meses preconizados 

pelo MS. É perceptível como esta mesma condição é compartilhada pelos profissionais 

de saúde e define, por vezes, a prescrição médica da fórmula infantil. 

Os exemplos mencionados na categoria “emoções negativas” contribuem para 

refletir sobre os diferentes sentidos que pode ter a amamentação para as pessoas 

envolvidas nesse processo. Emoções que gerem culpa, dor, pressão social e obrigação 

não são infrequentes. 

Nesse sentido, lembro que, como mãe e profissional de saúde, vivenciei a 

amamentação de dois filhos por três anos cada um e experimentei nesses períodos o 

peso triplo do ser mulher, mãe e profissional de saúde que trabalha com 

amamentação. Nessa condição pessoal e social, criou-se ao meu redor uma imagem e 

uma expectativa – do entorno social/profissional – de “Mulher Maravilha” que, por 

dominar técnica e teoricamente o assunto e viver a prática do atendimento, não deveria 

apresentar dificuldades na experiência pessoal do amamentar. E, quando, de fato, essas 

dificuldades se apresentaram, o apoio dos profissionais esteve aquém do esperado, e 

estes se mostravam surpresos que eu pudesse apresentar dificuldades, argumentando 

que por ser profissional especializada, deveria atuar em consonância perfeita com o 

papel esperado de mãe-nutriz. 

Ser profissional especializado não desumaniza a experiência do amamentar nem 

garante processos perfeitos sem emoções diversas ou acidentes de percurso. 

De outro lado, o profissional de saúde, na ansiedade de repassar todas as 

informações que foi acumulando, ignora, em nome do sucesso da amamentação, todo e 
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qualquer sentimento negativo e conhecimento prévio familiar que venha com o “pacote 

mãe-bebê”. Neste caso, a estratégia viável parece ser a de investir na escuta atenta e 

cuidadosa, como mostra a prerrogativa do curso de aconselhamento em amamentação, 

cujo foco é desenvolver habilidades de comunicação. 

Situações comuns no cenário da amamentação, tais como a necessidade de 

compartilhar os cuidados com o bebê, a preocupação com a liberdade feminina e com a 

adequação ao rótulo de “boa mãe” comprovam a relevância do gênero como categoria 

analítica útil em todos os aspectos da vida social. O único estudo de caráter feminista 

encontrado explora essa temática (LEE, 2007). Na prática, o que ainda se vê, em adição 

ao exposto, é uma responsabilidade de criação do filho que recai quase que 

exclusivamente sobre a mulher, submetendo-a a uma dupla (ou tripla) jornada. Tal 

aspecto não pode ser desprezado na prática clínica da amamentação, atentando 

principalmente para o fato de que esse panorama seja justificável para a introdução dos 

bicos artificiais, com o propósito de acalmar a criança e ser uma ajuda para a mãe. 

Finalmente, a pressão mercadológica na comercialização desses artigos mostra 

interferência significativa nos processos de decisão sobre sua introdução ou não. As 

corporações investem muito em pesquisa e desenvolvimento para definir e aprimorar os 

atributos de design e propaganda das mamadeiras e chupetas, em confronto à legislação 

de comercialização de bicos artificiais, vigente no Brasil e tida como referência no 

mundo. As empresas reinventam produtos de maneira que possam chamar a atenção do 

público alvo, como parece ser o caso, por exemplo, de uma chupeta adaptada para 

alimentação. Ela funciona com o escudo de uma chupeta e no lugar do bico apresenta 

uma rede para armazenar alimentos que a criança consumirá sem o “risco” de engasgo. 

Há ainda a mamadeira que esquenta o leite utilizando um cartucho com solução 

química, que se acopla a ela. 

Podemos pensar também que este produto confere o mesmo valor de liberdade 

para a mãe, já que a criança fica autônoma no uso da mesma. Ainda, o lançamento do 

produto parece uma maneira de burlar a legislação. Sem esgotar o assunto, temos ainda 

a analogia com os antigos “amarradinhos” de pano, que continham biscoitos e 

substâncias doces para a criança sugar e dar sossego para as mães. 

Novos formatos, funções e preços são também atribuições das mamadeiras e 

chupetas no mundo moderno, prático, atualizando-as como novos objetos de desejo e 

consumo, conferindo status diferenciados aos enxovais. 
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Apesar de se reconhecer a existência de tentativas de se colocar em evidência as 

desvantagens do uso de bicos artificiais, as pesquisas científicas e o trabalho cotidiano 

de promoção e incentivo ao aleitamento revelam que esse assunto não recebe até o 

momento, o destaque que merece, especialmente quando se trata de chupetas. Os 

estudos de abordagem social e qualitativa mostraram-se contribuições importantes para 

o processo de compreensão do tema, procurando ir além das explicações mono ou 

oligocausais, incorporando as dimensões do social, da cultura, das crenças e ideologias 

que regem as práticas de uso dos bicos nas sociedades contemporâneas. Considero, 

entretanto, que dada a complexidade que rege a dinâmica da relação das mamadeiras e 

das chupetas com a amamentação, a cultura e a vida social, existe ainda um vasto 

campo a ser explorado no assunto, pela abordagem da pesquisa qualitativa em saúde. 

Há também lacunas a serem preenchidas, no que se refere, por exemplo, às 

ações necessárias para o maior envolvimento dos profissionais na discussão sobre o 

assunto. Ou, ainda, à necessidade de mais estudos que busquem os significados da 

utilização de chupetas e mamadeiras por mães, pais, familiares e toda a rede de apoio e 

social que circunda a vida de bebês pequenos. Uma melhor compreensão e divulgação 

do papel da Indústria enquanto promotoras de marketing agressivo para consolidação de 

seus produtos no mercado e entre os potenciais consumidores é também desejável na 

tentativa de preencher tais lacunas. 
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Anexo I 
Dez Passos para o Sucesso do Aleitamento Materno 
 

1 – Ter uma norma escrita sobre aleitamento materno, que deve ser rotineiramente 

transmitida a toda a equipe do serviço. 

2 – Treinar toda a equipe, capacitando-a para implementar essa norma. 

3 – Informar todas as gestantes atendidas sobre as vantagens e o manejo da 

amamentação. 

4 – Ajudar a mãe a iniciar a amamentação na primeira meia hora após o parto. 

5 – Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se vierem a ser 

separadas de seus filhos. 

6 – Não dar a recém-nascido nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a 

não ser que tenha indicação clínica. 

7 – Praticar o alojamento conjunto – permitir que mães e bebês permaneçam juntos 24 

horas por dia. 

8 – Encorajar a amamentação sob livre demanda. 

9 – Não dar bicos artificiais ou chupetas a crianças amamentadas. 

10 – Encorajar o estabelecimento de grupos de apoio à amamentação, para onde as mães 

devem ser encaminhadas por ocasião da alta hospitalar. 
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Anexo II 
Dez Passos para o sucesso da amamentação na Atenção Básica à Saúde: 
 

1. Ter uma norma escrita quanto à promoção, proteção e apoio ao aleitamento 

materno, que deverá ser rotineiramente transmitida a toda a equipe da unidade 

de saúde; 

2. Treinar toda a equipe da unidade de saúde, capacitando-a para implementar esta 

norma; 

3. Orientar as gestantes e mães sobre seus direitos e as vantagens do aleitamento 

materno, promovendo a amamentação exclusiva até os seis meses e 

complementada até os dois anos de vida ou mais; 

4. Escutar as preocupações, vivências e dúvidas das gestantes e mães sobre a 

prática de amamentar, apoiando-as e fortalecendo sua autoconfiança; 

5. Orientar as gestantes sobre a importância de iniciar a amamentação na primeira 

hora após o parto e de ficar com o bebê em alojamento conjunto; 

6. Mostrar às gestantes e mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo 

se vierem a ser separadas de seus filhos; 

7. Orientar as nutrizes sobre o método da amenorréia lactacional e outros métodos 

contraceptivos adequados à amamentação; 

8. Encorajar a amamentação sob livre demanda; 

9. Orientar gestantes e mães sobre os riscos do uso de fórmulas infantis e chupetas, 

não permitindo propaganda e doações destes produtos na unidade de saúde; 

10. Implementar grupos de apoio à amamentação acessíveis a todas as gestantes e 

mães, procurando envolver os familiares. 
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Anexo III 
REPUBLICADA NO D.O. DE 28.06.2005 
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE 

ATO DO SECRETÁRIO 
Resolução SES Nº 2673 DE 02 DE MARÇO DE 2005. 

IMPLANTA A INICIATIVA UNIDADE BÁSICA AMIGA DA AMAMENTAÇÃO 
NO  

ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE, no uso das atribuições legais, tendo em 
vista o que consta no processo nº E-08/90.121/2005 e; 
CONSIDERANDO que o aleitamento materno é o primeiro hábito alimentar saudável; 
CONSIDERANDO que o leite materno é o único alimento necessário para o 
crescimento e desenvolvimento adequado dos bebês até os 06 (seis) meses de idade, 
devendo então ser complementado pelos alimentos da família até os 02 (dois) anos ou 
mais, segundo recomendação da Organização Mundial de Saúde na 54ª Assembléia 
Mundial de Saúde; 
CONSIDERANDO que o desmame precoce ainda é freqüente no Estado do Rio de 
Janeiro, propiciando o aumento da morbi-mortalidade infantil; 
CONSIDERANDO que a necessidade da implementação de ações efetivas de 
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno na assistência primária à saúde é 
indispensável para o restabelecimento do hábito cultural da amamentação e a prevenção 
da morbi-mortalidade infantil.  
R E S O L V E: 
Art. 1º - Implantar a Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (IUBAAM) no 
âmbito do Estado do Rio de Janeiro. 
Art. 2º - Preconizar os seguintes "Dez Passos para o Sucesso do Amamentação" para a 
IUBAAM, a serem seguidos pelas unidades primárias de saúde: 
1. Ter uma norma escrita quanto à promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno 
que deverá ser rotineiramente transmitida a toda a equipe da unidade de saúde. 
2. Treinar toda a equipe da unidade de saúde, capacitando-a para implementar esta 
norma. 
3. Orientar as gestantes e mães sobre seus direitos e as vantagens do aleitamento 
materno, promovendo a amamentação exclusiva até os 6 meses e complementada até os 
2 anos de vida ou mais. 
4. Escutar as preocupações, vivências e dúvidas das gestantes e mães sobre a prática de 
amamentar, apoiando-as e fortalecendo sua autoconfiança. 
5. Orientar as gestantes sobre a importância de iniciar a amamentação na primeira hora 
após o parto e de ficar com o bebê em alojamento conjunto. 
6. Mostrar as gestantes e mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo se 
vierem a ser separadas de seus filhos. 
7. Orientar as nutrizes sobre o método da amenorréia lactacional e outros métodos 
contraceptivos adequados à amamentação. 
8. Encorajar a amamentação sob livre demanda. 
9. Orientar as gestantes e mães sobre os riscos do uso de fórmulas infantis, mamadeiras 
e chupetas, não permitindo propaganda e doações destes produtos na unidade de saúde. 
10. Implementar grupos de apoio à amamentação, acessíveis a todas as gestantes e 
mães, procurando envolver os familiares. 
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Art. 3º - Caberá à Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES/RJ), através do 
Grupo Técnico Interinstitucional de Aleitamento Materno (GTIAM), coordenado pelo 
Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher, Criança e Adolescente, a oferta de 
capacitação para a formação de multiplicadores e de avaliadores da IUBAAM, através 
de curso e de material didático-pedagógico padronizado. 
Art. 4º - A Unidade Básica de Saúde que cumprir os "Dez Passos para o Sucesso da 
Amamentação da IUBAAM", estabelecidos por esta Resolução, receberá, em 
reconhecimento, o título de "Unidade Básica Amiga da Amamentação", através de placa 
entregue à Direção da Unidade pela SES/RJ. 
Art. 5º - Estabelecer as normas a serem adotadas no processo de avaliação, 
credenciamento, reavaliação e descredenciamento de unidades como "Unidades Básicas 
Amigas da Amamentação" no Estado, conforme o Anexo constante desta Resolução. 
Art. 6º - A placa de certificação será fornecida pela SES/RJ e terá como medida 60cm 
de altura X 40cm de largura, constando da mesma o nome da Unidade Básica de Saúde 
e o ano em que esta recebeu o título. 
Art. 7º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário. 

Rio de Janeiro, 02 de março de 2005. 
GILSON CANTARINO O'DWYER 

Secretário de Estado de Saúde 
* Republicada por incorreções no original, publicada no D.O. de 14/03/2005. 

 
A "Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação" (IUBAAM) 
será desenvolvida consoante às normas e orientações a seguir descritas. 

I - Para o credenciamento na "Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação" 
(IUBAAM) a Instituição deve: 

a) dispor de serviço regular de acompanhamento pré-natal e de acompanhamento de 
crescimento e desenvolvimento infantil. 
b) Implantar os "Dez Passos para o Sucesso da Amamentação", preconizados pela 
Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, que constam do artigo 2º desta 
Resolução. 
II - O processo de credenciamento é iniciado com o preenchimento pela unidade básica 
de saúde do Questionário de Auto-avaliação da IUBAAM, fornecido pela SES/RJ, que 
deverá ser encaminhado por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde à Área 
Técnica de Aleitamento Materno/PAISMCA da SES/RJ ou ao Pólo Regional de 
Aleitamento Materno que disponha de pelo menos dois avaliadores certificados pelo 
PAISMCA, para análise. O Questionário de Auto-avaliação da IUBAAM é padronizado 
e fornecido pela SES/RJ. 
III - A Área Técnica de Aleitamento Materno/PAISMCA da SES/RJ ou o Pólo Regional 
de Aleitamento Materno avaliará o Questionário de Auto-avaliação da IUBAAM quanto 
ao cumprimento dos "Dez Passos" acima descritos. Caso nesta auto-avaliação pelo 
menos 80% dos itens correspondentes a cada um dos Dez Passos para o Sucesso da 
Amamentação estejam sendo cumpridos, a SES/RJ ou o Pólo Regional de Aleitamento 
Materno designará um avaliador credenciado da IUBAAM para realizar a pré-avaliação 
da unidade básica de saúde, mediante utilização de instrumento padronizado pela SES 
para coleta de dados e análise dos resultados. 
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IV - Caso o resultado da pré-avaliação seja favorável (100% dos Passos cumpridos), a 
SES-RJ designará dois avaliadores credenciados da IUBAAM para avaliação global de 
verificação do cumprimento dos "Dez Passos para o Sucesso da Amamentação" da 
Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação, mediante utilização de instrumento 
padronizado pela SES para coleta dos dados e análise dos resultados. 
V- Os instrumentos de coleta de dados e de análise dessa avaliação global deverão ser 
encaminhado pelos avaliadores credenciados da IUBAAM à SES/RJ para fins de análise 
e divulgação dos resultados. 

VI - Para a avaliação global e a reavaliação, a equipe designada será composta por dois 
avaliadores não envolvidos com o treinamento nem com o processo de implantação, 
sendo que os avaliadores não poderão ser funcionários do município onde esteja 
ocorrendo tal processo. 

VII - As reavaliações das Unidades Básicas de Saúde Amigas da Amamentação 
credenciadas serão realizadas pela Área Técnica de Aleitamento Materno da SES/RJ a 
cada quatro anos após o credenciamento, ou a qualquer momento, se houver denúncia 
de irregularidades. A unidade básica poderá ser descredenciada caso seja constatado o 
não cumprimento dos "Dez Passos para o Sucesso da Amamentação" da IUBAAM 
listados no Artigo 2º desta Resolução. 

VIII - O credenciamento e o descredenciamento de uma unidade como "Unidade Amiga 

da Amamentação" será feito mediante publicação de Resolução da Secretaria de Estado 

de Saúde do Rio de Janeiro em Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. 
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Anexo IV 
PARECER Nº 001/2010 

 

REFERE-SE À REFORMULAÇÃO DO PARECER  002/96 –  ATUAÇÃO  
FONOAUDIOLÓGICA NA SAÚDE MATERNO-INFANTIL 

Considerando as prerrogativas legais e éticas, na prática fonoaudiológica, 
estabelecidas na Lei 6.965/81, no Código de Ética da Fonoaudiologia e nas Diretrizes 
Curriculares, normatizadas através da Resolução MEC/CNE Nº 005/2002; 

Considerando a necessidade de atualização do Parecer 002/96, versando sobre o 
assunto, inserindo novas publicações para referências bibliográficas e adequação de 
novas terminologias; 

Considerando a importância do fonoaudiólogo nas Políticas Públicas de Saúde, 
bem como sua inserção na Estratégia Saúde da Família; 

Considerando os avanços na literatura no que se refere à promoção e prevenção 
da saúde fonoaudiológica; 

Considerando a ampliação dos espaços da atenção fonoaudiológica no âmbito 
da saúde da mulher, da criança e do adolescente; 

Considerando a necessidade de uma terminologia mais abrangente e atualizada 
em relação às políticas públicas nacionais e mundiais; 

É do entendimento da relatora que: 

1) No pré-natal deve ser enfatizada a importância do estabelecimento do vínculo 
afetivo e do desenvolvimento da comunicação pais/bebê, como incentivo 
fundamental ao desenvolvimento da linguagem;  

2) A amamentação deve ser apresentada, entre outras, como atividade pré-
linguística de destaque para o início de uma vida saudável, sendo promovida e 
incentivada desde antes do nascimento, para gestantes, familiares, profissionais 
de saúde e outros membros das redes de apoio; 

3) Devem ser rigorosamente observados a atenção e o cuidado quanto às 
medidas de prevenção e controle de infecções hospitalares, respeitando-se as 
exigências de cada ambiente intra-hospitalar; 

4) Na atuação do fonoaudiólogo na Unidade Neonatal, devem ser priorizados: a 
intervenção sensoriomotora oral, promovendo o estímulo à alimentação por via 
oral nos bebês doentes, prematuros, de baixo peso, ou naqueles que apresentem 
alterações em suas funções orais; a detecção iminente de possíveis alterações nos 
sistemas sensoriais e motores, e em especial no que se refere à realização de 
triagem auditiva e aos seus desdobramentos, quer seja no acompanhamento 
como no encaminhamento para centros de referência; 
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5) A integração das ações fonoaudiológicas às da equipe multidisciplinar sejam 
fundamentalmente observadas, visando melhor atenção nos cuidados à saúde do 
bebê; 

6) A promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno realizados por 
fonoaudiólogos ocorram em diferentes espaços, tais como: Grupo de Gestantes, 
Alojamento Conjunto, Unidade Neonatal, Enfermaria Canguru, Pré-parto, Sala 
de parto, Enfermaria Pediátrica, Banco de Leite Humano, Sala de Amamentação, 
Grupo de Revisão, Ambulatório de Puericultura, Ambulatório de Seguimento 
(Follow up), Domicílios, Creches, Escolas, Universidades e Empresas, visando a 
promoção da saúde global do indivíduo;  

7) A presença e a atuação do fonoaudiólogo em qualquer ambiente onde haja 
promoção de saúde materno-infantil seja valorizada, pois tal intervenção possui 
caráter de prevenção primária, em consonância com os preceitos do SUS; 

8) A participação do fonoaudiólogo também se faça no âmbito da gestão e da 
educação permanente em saúde, pois a visão fonoaudiológica contribui 
amplamente para o planejamento e elaboração de estratégias mais eficazes, no 
que tange à integralidade proposta pelo SUS. 

 

 O presente Parecer substitui o Parecer CRFa1 nº 002/96 que dispõe sobre a 
atuação do fonoaudiólogo em Neonatologia. 

 

Este é o parecer. 

Rio de Janeiro, 21 maio de 2010. 

ANA PAULA MELO VIANA 

Conselheira Relatora 

  Colaborou com este parecer a fonoaudióloga Mirian Torres Cordeiro. O presente 
documento foi revisado pela Comissão de Saúde, e aprovado na 198ª Sessão Plenária 
Ordinária, de 21 de Maio de 2010, tendo o Plenário do CREFONO1 decidido por sua 
adoção e divulgação. 
 

CLAUDIA MARIA DE LIMA GRAÇA 

Presidente do CREFONO1 

ADRIANA DILE BLOISE 

Diretora-Secretária 

  


