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"Eu lhe dou meu peito, 
Ele me dá seus olhos. 
Eu lhe dou meu leite, 

Ele me entrega a alma. 
Eu lhe dou meus braços, 

Ele põe neles sua vida. 
E me transformo em deusa, 

Doadora de vida,  
De alimento e de amor.“ 

 
Autor desconhecido. 



      
Apresentação 

  
 O objetivo desse texto é ampliar a 
discussão acerca do aleitamento materno 
(AM), e ajudar as mulheres a identificar 
possíveis causas que dificultam ou 
impossibilitam a amamentação.  
 Como psicóloga, minha ênfase é nos 
aspectos emocionais. Mais do que respostas, 
apresento questionamentos que precisamos 
nos fazer, e só nós podemos responder. Está 
aberto o convite a reflexão, e a uma maior 
consciência de si. 
  



Desde 1991, a Organização Mundial de Saúde, em associação com a 
UNICEF, recomenda: 

 



 A ideia da amamentação tem sido romantizada por muitos, 
mas é fato que além de todas as inúmeras vantagens para o bebê 
e para a mãe, esse é um processo que, ao menos no início, 
costuma ser difícil, doloroso, cansativo. Só que ninguém fala 
sobre isso. É por isso que muitas mulheres, ao se depararem 
com as dificuldades iniciais, acham que existe alguma coisa 
errada COM ELAS.  
 Essa crença pode interferir na produção do leite, e 
comprometer de fato o aleitamento. Entretanto, se a mulher 
consegue vencer esse período de adaptação, ela pode desfrutar 
do prazer que amamentar proporciona.  
  



 O leite materno (LM) é considerado o melhor 
alimento do mundo para o bebê. É chamado de ouro 
pelos pediatras. Os psicólogos enfatizam também a 
importância da amamentação na construção da 
relação mãe-bebê. 
 Para muitos, parece natural que uma mãe 
amamente seu bebê. Mas precisamos entender que o 
AM não é um ato apenas físico, mas sofre grande 
influência social, cultural e histórica. Envolve 
aspectos biológicos, nutricionais e psicológicos, e 
portanto, subjetivos. 
 A subjetividade é o que nos constitui como 
sujeitos. Tem a ver com nossas crenças e valores, 
pensamentos, emoções e sentimentos. É a partir de 
nossa subjetividade e do meio em que vivemos que 
fazemos nossas escolhas. 
  



  
 
 
          A escolha por amamentar ou não tem a ver com diversos fatores. O 
primeiro deles leva em consideração a história de amamentação da mulher 
quando bebê. Que tipo de vínculo foi estabelecido com sua mãe, como foi o 
desmame, como sua mãe e as demais mulheres de sua família vêem a 
amamentação. Outro fator que influencia muito essa escolha é o conhecimento 
prévio da mulher sobre os benefícios e vantagens da amamentação, tanto para 
a mãe como para o bebê. O meio social que essa nova mãe está inserida, seus 
hábitos, rotina, profissão, apoio da família, do parceiro, dentre outros, também 
interferem na escolha de amamentar ou não.  
          Quanto mais consciência temos de nós mesmas e de nosso lugar no 
mundo, mais livres somos para fazer escolhas. Mas, e quando fazemos uma 
escolha, e não conseguimos concretizá-la? 
 

 
 

A amamentação como escolha 



 Antes de procurar respostas para esses 
questionamentos, precisamos entender que eles só 
podem ser respondidos à luz da subjetividade de cada 
pessoa. A ideia aqui não é apresentar respostas 
generalizadas, mas convidar as mulheres à reflexão. 
 Segundo o pediatra e especialista em 
amamentação, Dr. Marcus Renato de Carvalho, o 
aleitamento materno não é inato, como para os 
demais mamíferos . Na verdade, é uma habilidade que 
precisa ser aprendida. A preocupação em excesso, 
doenças, dores, estresse, ansiedade, traumas, 
frustrações e fatores emocionais prejudicam a 
produção do leite materno. Para amamentar, é 
necessário que a mulher esteja calma, tranquila, e 
conectada ao bebê.  



- Pouco conhecimento da lactante sobre o aleitamento; 
- Crença na produção insuficiente de leite; 
- Pega incorreta; 
- Uso de chupetas; 
- Uso de mamadeiras (mesmo que com o leite da mãe). Nesse caso um copinho é mais 
efetivo. 
- Intercorrências da mãe (problemas de saúde, ferimentos nos seios, mastite); 
- Intercorrências do bebê (prematuridade, internação, baixo ganho de peso); 
- Retorno precoce da mãe ao trabalho; 
- Falta de incentivo e apoio da família e/ou do parceiro; 
- Cuidados com outros filhos; 
- Complemento do aleitamento materno através de fórmulas lácteas, água, sucos e chás 
antes dos seis meses de vida; 
- Introdução de alimentos sólidos antes dos seis meses de vida; 
- Ansiedade; 
- Depressão; 
- Aspectos inconscientes. 

 
 

Interferências negativas na amamentação 
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Vamos destacar os que se referem 
a dificuldades emocionais da mãe, 

e requerem maior reflexão:  
 

-Ansiedade,  
 

-Depressão,   
 

-Aspectos inconscientes. 
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ANSIEDADE 
 
 De acordo com Barlow & Durand (2008), ansiedade é um conjunto de sintomas 
comportamentais e fisiológicos, que se referem a uma preocupação em relação ao futuro.  
 Até certo ponto, a ansiedade pode ser útil para a mãe se adaptar a nova fase de vida, já que sua 
conduta com o bebê deve ser preventiva, a fim de mantê-lo protegido e saudável. Porém, a ansiedade 
torna-se prejudicial ou patológica quando atinge um valor extremo. Dentre outros sintomas, podemos 
destacar o medo excessivo, inquietação, taquicardia, tensão muscular. 
 Há mulheres que DESEJAM TANTO AMAMENTAR, que idealizam em demasia esse ato, 
correndo o risco de apresentar ansiedade. Ela pode, inclusive, prejudicar a amamentação, pois se for 
intensa, pode afetar a liberação do leite pelos ductos mamários, em consequência das diversas 
mudanças hormonais causadas pelo estresse, diz Carvalho, (2013). 
 Em 2013, Ian Paul, da Faculdade de Medicina da Universidade Penn State, nos Estados 
Unidos, dirigiu um estudo que analisou 1.100 parturientes por seis meses, e descobriu que, desde a 
internação até o parto, 17% delas tinham sinais de ansiedade em graus variados. Ou seja, uma em cada 
seis mulheres pode apresentar ansiedade nessa fase. “Constatamos que sintomas da ansiedade são 
mais comuns que os de depressão, encontrados em 6% das mulheres dessa pesquisa”, analisa Paul. O 
estudo foi publicado pela “Pediatrics”, da Academia Americana de Pediatria.   



DEPRESSÃO PÓS PARTO (DPP) 
 

 “Depressão é um transtorno mental, causado por uma complexa interação entre 
fatores orgânicos, psicológicos, ambientais e espirituais, caracterizado por angústia, 
rebaixamento do humor e pela perda de interesse, prazer e energia diante da vida.” 
(Teodoro, 2010, p.20). 
 Gutmann (2016, p. 31), diz que é melhor aprender algo sobre as realidades do 
puerpério (pós parto) do que medicar, sem medir as consequências, qualquer mulher 
que chora porque se sente perdida ou deslocada. Com frequência, a lactância é 
interrompida e a mãe fica com o sentimento de que é incapaz e está agindo 
terrivelmente mal, agravando ainda mais seu quadro. É claro que, se o diagnóstico de 
DPP for assertivo, a mulher deve receber acompanhamento psicológico e/ou 
psiquiátrico, avaliando-se a necessidade ou não de anti depressivos.  



 

 

 

Para que uma depressão pós-parto real se instale, é necessário haver um 
importante desequilíbrio emocional ou psíquico anterior ao parto, somado à 
experiência de um parto malcuidado (...), agregando também uma cota 
importante de desproteção emocional depois dele. Mesmo assim, praticamente 
qualquer mãe com um mínimo de apoio emocional, interlocução, solidariedade, 
companhia ou apoio superará sem dificuldades o desconcerto que pode ser 
produzido por sua queda emocional. 
  

As recentes revisões de literatura sugerem que é necessário critério e 
cautela no diagnóstico da DPP, visto que o desconserto emocional é comum 
nessa fase. Mulheres com depressão pós parto tendem a amamentar menos 
ou por menos tempo que as não deprimidas. Isso acontece porque na DPP, 
assim como nas outras depressões, ocorre a perda de interesse e energia, 
dificultando o desejo e a  intenção de amamentar.  

 
  

 
Ainda de acordo com Gutmann (2016, p. 31) 



A SPECTOS IN CONSCIENTES QU E DIFICULTAM  OU  
IM POSSIBILITA M  A  A M A M ENTAÇÃO 

 

Primeiro, vamos a definição de inconsciente: 

 

Inconsciente: 
 
 

Desconhecido, oculto. 
 
 

Que não tem ou perdeu consciência. 
 



 Mas, se inconsciente é a parte que não conhecemos de nós mesmos, como 
podemos trabalhar isso? 
 Através da reflexão, do olhar atento e voltado para nós, da auto análise, da 
coragem de se perceber como um ser dotado de qualidades, mas também com muitos 
defeitos. Ajuda bastante se deixarmos os julgamentos de lado, incluindo o auto 
julgamento.  
 Sem dúvida essa não é uma tarefa fácil, a de olhar para si. Esse é um exercício 
para toda uma vida, e é válido não só no processo de amamentação, mas em todas as 
nossas ações. 
 Na amamentação, é comum a presença de sentimentos ambivalentes, 
contraditórios. De um lado o desejo de amamentar, do outro as dificuldades minando 
ou até inviabilizando essa ação. Por isso, precisamos nos perguntar com honestidade: 
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SE QUESTIONE: 
 

- O que eu REALMENTE acho da amamentação? 
- Eu DESEJO amamentar? 
- Estou APTA a abrir mão do meu tempo para a livre demanda? Eu 
TENHO esse tempo? 
- Estou DISPOSTA a modificar hábitos alimentares, cortar bebidas 
alcoólicas, cigarro, etc? 
-Tenho CONDIÇÃO de acordar várias vezes a noite para 
amamentar? 
- Consigo encarar os infortúnios na adaptação da amamentação, 
como seios doloridos, bicos rachados, etc? 
- Me sinto CONFORTÁVEL em amamentar? E em dar mama em 
público? 



  
 Só você mulher, mãe, pode responder essas 
perguntas. Pra você mesma, com sinceridade.  
 Sabemos que o leite materno é o melhor 
alimento pro bebê, e que vencidas as dificuldades 
iniciais, a amamentação é prazerosa e traz inúmeros 
benefícios não só para o bebê, como para a mãe. Mas 
pode ser que, ainda assim, você perceba que a 
amamentação não é pra você. Se isso acontecer, não 
invente desculpas para si, e não se culpe! Amamentar 
é um ato de amor, e não de obrigação, e existem 
outras formas de maternar.  
 Quem pode julgar uma mãe no puerpério, 
com seus hormônios a todo vapor? Exaus 
ta, a noites sem dormir? Com pouco ou nenhum 
apoio? Com outras preocupações, sobrecarregada? 



18 

Pois bem, cada uma sabe de suas possibilidades e dificuldades, e isso vale 
não só para a amamentação, mas para todos os aspectos que envolvem a 
maternidade. Tem as partes boas, já há muito conhecidas, mas também 

seus desafios, que são pouco falados. Mediante as dificuldades 
enfrentadas, posso dizer que você não está sozinha.  

 
Deixo aqui  o meu abraço, e meus votos de que você consiga fazer escolhas 
conscientes em sua vida. Que encontre a força necessária em seu caminhar.  

 
Se você já é mãe, olhe para os olhinhos do seu filho, é lá que sua força vai estar! 
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Entendo que seja difícil encontrar tantas respostas sozinha, 
por vezes é necessário a ajuda de um especialista, por isso:  

 
COLOCO MEUS SERVIÇOS DE PSICOLOGIA À DISPOSIÇÃO! 
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