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RESUMO
Objetivos: Descrever os aspectos que envolvem o aleitamento materno em tempos de pandemia e discutir as ações
do enfermeiro em sua prática empreendedora. Metodologia: Trata-se de estudo reflexivo consubstanciado por
fontes secundárias da literatura pertinente à temática, considerando artigos de periódicos nacionais e internacionais e
produções recentes sobre aleitamento materno, saúde da mulher, enfermagem e o Covid-19. Resultados: O enfermeiro
junto a sua equipe, deve investir em estratégias que possam minimizar tais entraves, a fim de fortalecer o afeto entre
o binômio. Para isso é relevante impulsionar a puérpera a se perceber e assim, identificar o que ela pode oferecer ao
seu RN. Conclusão: Ao enfermeiro empreendedor cabe desmistificar hábitos, costumes e embasar cientificamente
técnicas que viabilize o aleitamento e esclarecimento de dúvidas a respeito e para tal têm que ter habilidades e cuidado
de não emitir julgo sobre como essa relação entre binômio deve acontecer.
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ABSTRACT
Objectives: describe the aspects that involve breastfeeding in times of pandemic and discuss the actions of nurses in
their entrepreneurial practice. Methodology: This is a reflective study based on secondary sources of literature relevant
to the theme, considering articles from national and international journals and recent productions on breastfeeding,
women’s health, nursing and Covid-19. Results: The nurse, along with his team, should invest in strategies that can
minimize such obstacles, in order to strengthen the affection between the binomial. For this, it is relevant to encourage
the puerperal woman to perceive herself and, thus, identify what she can offer to her newborn. Conclusion: It is up to
the entrepreneurial nurse to demystify habits, customs and scientifically support techniques that enable breastfeeding
and clarify doubts about it. To do so, they must be skilled and careful not to judge how this relationship between
binomials should happen.
Keywords: Breastfeeding; Nursing; Entrepreneurship; Covid-19.
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INTRODUÇÃO
Nas sociedades contemporâneas, as
mulheres de todos os níveis socioeconômicos
vivenciam as transformações sociais, que
podem levá-las a assumir a liderança familiar
ou complementar a renda mensal. Essas
transformações podem levar a postergação
da experiência da maternidade, ou quando
essa ocorre, etapas como a amamentação e a
manutenção desta até o sexto mês vida do seu
bebê, podem se encerradas de forma abrupta
em função do seu momento de vida.
Ao se tornar a progenitora da família,
ela retorna ao trabalho o mais precocemente
e a única alternativa em boa parte dos casos é
colocar a criança sob os cuidados de terceiros,
em creches, com babás ou pessoas que
possam prestar assistência, ficando a essas a
incumbência da oferta de nutrição com base
em um substituto do leite materno. Contudo,
ao longo do tempo um vínculo afetivo será
desenvolvido entre a pessoa que assume a
responsabilidade de dar acolhida, alimentação
e segurança para o bebê, garantindo o seu
desenvolvimento físico, emocional e cognitivo.
Neste sentido, a maternagem pode ser
definida como um processo ressignificação
para a vida com sentido, uma ação que atribui
significado a algo ou alguém1. No entanto, uma
mulher poderá experienciar a maternidade e
não ser capaz de realizar o cuidado de forma
afetuosa com seu filho, ou seja, uma mãe
burocrática ligada no automático, por vezes
não suficientemente boa para dar apoio,
proteção e atender as necessidades do bebê
de forma graciosa e com atenção. Assim, a

descrição da mãe dentro dessa perspectiva de
êxito na maternagem e na amamentação possui
três funções essenciais, a de holding, descrita
como de sustentação, a handling para o manejo
e a da apresentação dos objetos para o bebê1.
Freud explica que a amamentação
não é só como único objeto de satisfação das
carências orgânicas do recém-nascido, além
disso proporciona o contentamento de suas
necessidades emocionais ao ter contato pele a
pele com sua mãe, ao ouvir sua voz, o toque e
a conexão com seu olhar amoroso. O mesmo
ainda aponta as fases de desenvolvimento da
criança e as divide como, oral, anal, fálica,
período de latência e genital, a primeira
relacionada ao ato de amamentar e o seio
representa o principal objeto de desejo para o
bebê, que o alimenta e proporciona satisfação
emocional2.
A mãe quando deixa de cuidar e de
atender às necessidades de seu filho abandona a
sua função de holding, que pode levar a criança
a uma estruturação prematura do ego3. A falta
de capacitação dela para esta tarefa, leva o seu
filho se fundar a partir de defesas, originando
na maioria dos casos um vazio existencial,
uma desorganização na integralidade do seu
ser, um campo vasto para inúmeras patologias
psicossomáticas relacionadas aos vínculos
afetivos e nas relações sociais futuras.
De acordo com a teoria de Winnicott, a
função de holding3 é uma das principais para mãe
suficientemente boa. É aquela que amamenta,
segura, sustenta, resiste aos desafios impostos
pela maternidade e maternagem, e ainda auxilia
na estruturação da relação mãe–bebê e no
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desenvolvimento de sua personalidade, que
será um sujeito inserido no meio social e nas
relações interpessoais. É importante frisar que,
um ambiente facilitador, com figuras parentais
presentes, contribui de maneira significativa
para o crescimento saudável de uma criança,
com a possibilidade de perceber o mundo de
maneira ajustada e imaginativa, a partir do olhar
afável de sua mãe desde os primeiros minutos
de sua existência.
De acordo com Organização PanAmericana da Saúde (OPAS) e Organização
Mundial de Saúde (OMS)4 somente 41% das
crianças de 0 a 6 meses de idade recebem
aleitamento exclusivo, uma realidade que os
Estados Membros da OMS pactuaram a elevar
para aproximadamente 50% até 2025. Assim,
o relatório apresentado pelas organizações
citadas em parceria com o Fundo das Nações
Unidas para Infância (UNICEF) e Rede
Internacional de Alimentos para Bebês,
alertam sobre a promoção de informações
sobre os substitutos para leite materno, como
uma verdadeira panaceia para os problemas
nutricionais da criança e a praticidade para o
cotidiano da mãe moderna, com o mínimo de
esforço na sua preparação.
Destarte, considera relevante o
agravamento da situação com a pandemia da
COVID-19, mediante o medo da mãe e de seus
familiares da probabilidade de transmissão do
vírus para o bebê e optam pela substituição
do aleitamento materno. Todavia, evidências
científicas comprovam a incapacidade de
contaminação pela amamentação e salientam
os inúmeros malefícios do leite infantil em pó4.

A mulher precisa buscar um sentido
na função de ser mãe afetuosa de maneira
responsável, não determinada e livre, gerando
uma atitude de amor a outro ser. Com o alcance
desses objetivos, amamentar se torna um ato
de benevolência e de doação, um momento
único de formação de vínculos afetivos entre
o binômio mãe- bebê, que necessitam ser
empoderados e garantidos.
Nesse sentido, tem-se por objetivo
descrever os aspectos que envolvem o
aleitamento materno em tempos de pandemia e
discutir as ações do enfermeiro em sua prática
empreendedora.
MÉTODOS
Trata-se de artigo de reflexão sobre o
aleitamento materno em tempos de pandemia
e a atuação do enfermeiro como empreendedor
de cuidados a essa prática. Para esta reflexão,
optou-se por um estudo consubstanciado em
fontes secundárias da literatura pertinente à
temática, considerando artigos de periódicos
nacionais e internacionais disponíveis nas bases
de dados científicas, Scielo, Medline e Lilacs.
Assim possibilitará discutir o desenvolvimento
ou o ‘estado da arte’ do assunto em tela, sob
ponto de vista teórico e conceitual. Discutir as
questões que norteiam a prática do aleitamento
materno, será de grande importância, para
que essa prática não seja prejudicada e gere
impactos maiores do que a própria Covid-19.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Com intuito de organizar melhor as
discussões apresentadas no artigo, foram
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elencadas duas categorias para elencar
os aspectos identificados nesta produção
científica.
O
aleitamento
materno
na
perspectiva da atual pandemia Covid-19
O aleitamento materno sempre foi uma
prática incentivada e apoiada devido a todos
os benefícios que podem ser oferecidos a
mãe e o bebê. O panorama atual da pandemia
de Covid-19, fez com que a manutenção
dessa prática fosse questionada, visto que,
inicialmente não se tinha domínio das formas
de transmissão do vírus.
O Coronavírus é um vírus denominado
SARS-CoV-2 que pode vir a provocar a doença
COVID-19. A mesma se manifesta através
de infecções assintomáticas a quadros graves.
Os sintomas da COVID-19 podem variar de
um simples resfriado a uma Síndrome GripalSG. O vírus pode ser transmitido de pessoa a
pessoa através de gotículas de saliva, objetos
ou superfícies contaminadas, tosse, aperto de
mão, espirro e catarro5.
Pensando no panorama que está
sendo vivenciado, as maternidades passaram
a se reinventar na prestação de cuidados as
gestantes, parturientes e puérperas com seus
recém-nascidos. Foram necessárias mudanças
relacionadas ao contato mãe e bebê, para que
o risco da contamição em casos de puérperas
com suspeita ou confirmada com a Covid-19
não ocorressem ou fossem prevenidos. No
que tange, a amamentação, artigos revelam
que não há provas suficientes que afirmem a
transmissão do coronavírus através do leite.

Sendo assim, o aleitamento materno continua
a ser muito recomendado, inclusive, como
importante aliado na promoção da saúde do
binômio6.
Quanto aos cuidados citados acima,
têm-se preconizado a lavagem das mãos ou
uso do álcool gel e a máscara cirúrgica a todo
momento, inclusive na amamentação e cuidados
com o recém-nato. Exceto esse momento,
é preconizado o distanciamento de 2 m, da
puérpera para com seu recém-nascido (RN).
O ideal é que o RN fique por todo o tempo
em berço, sendo retirado do mesmo somente
no momento da amamentação6,7. Tem sido
mantida a amamentação em livre demanda, por
mais que pareça desafiador essa prática, já que
existem tantas restrições.
Além
disso,
é
indicado
um
acompanhante da escolha da mulher, que não
deve estar com suspeita ou confirmado para
a Covid-19, não ter tido contato com pessoas
sintomáticas ou confirmadas do mesmo e
também não deve ser do grupo de risco8. O
objetivo é que o acompanhante à ajude nesse
processo, podendo realizar os cuidados com
o bebê, apoiar e incentivar a amamentação,
buscando sempre respeitar os desejos da
mulher8.
A puérpera que desejar não amamentar
por medo de contaminar seu RN, é indicado
oferecer o aleitamento como método a ser
realizado a partir da ordenha, buscando sempre
respeitar as orientações dadas quanto a essa
prática. O mesmo pode ser indicado em casos
de puérperas na UTI. Nesses casos, o RN não
costuma acompanhar a mãe, porém pode ser
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aplicado a retirada do leite materno para sua
nutrição6.
As entraves que envolvem o aleitamento
materno na atual pandemia, circundam
também a criação de vínculo mãe-bebê, pois
o contato pele a pele, a troca de olhares, o
toque, o carinho, ficam prejudicados, visto
que encontram-se limites para a efetuação dos
mesmos8.
O enfermeiro junto a sua equipe, deve
investir em estratégias que possam minimizar
tais entraves, a fim de fortalecer o afeto entre
o binômio. Para isso é relevante impulsionar a
puérpera a se perceber e assim, identificar o que
ela pode oferecer ao seu RN. Cantar músicas,
conversar com o RN e até realizar a troca de
olhares mesmo com o distanciamento, são
algumas das práticas que podem ser ofertadas.
O acompanhante inserido no contexto, pode
ser um facilitador com sugestões e estímulos a
mulher para que realize essa prática8.
Aleitamento Materno: Um nicho
para o Enfermeiro Empreendedor
Há muito discute-se sobre o
aleitamento materno no que diz respeito ao
híbrido natureza (aspecto biológico) e cultura
humana. Neste sentido, a mulher moderna
experiencia o amamentar, influenciada por
uma série de fatores que podem favorecer
ou até mesmo prejudicar este fenômeno, que
embora fisiológico, não prescinde de razão,
informação, cultura e história pregressas. Por
ser o aleitamento materno um fenômeno tão
multifacetado e permeado de fatores influentes,
é perfeitamente possível e até necessário haver

apoio e profissionais, como o enfermeiro para
permitir à mulher que amamenta, vivenciar esta
fase de modo mais pleno e efetivo possível.
Neste contexto, surge então um nicho de
cuidado e de mercado em saúde para o mesmo
empreender.
O conceito de Empreendedorismo na
Enfermagem está relacionado à características
pessoais e profissionais relacionadas ao
cuidado, no qual temos a possibilidade de
produzir e inovar em serviços e produtos,
utilizando o conhecimento da enfermagem e
outras ciências para o benefício terapêutico
de indivíduos, famílias e sociedade9. Há
tipologias de empreendedorismo no qual
o enfermeiro pode inserir-se, tais como: o
empreendedorismo social, empresarial e o
intra-empreendedorismo.
No empreendedorismo social há uma
busca pela mobilização e transformação social,
que pode ser com ou sem fins lucrativos. Já
quando nos referimos ao empreendedorismo
empresarial nos reportamos à atuação
autônoma do enfermeiro configurando em
pessoa jurídica e no intra-empreendedorismo o
enfermeiro propõe soluções e/ou produtos no
seu ambiente corporativo10.
Para tal, o Enfermeiro que empreende
deve buscar além do conhecimento
especializado, como no caso do manejo
do aleitamento materno, qualidades de
uma pessoa empreendedora tais como
iniciativa, perseverança, liderança, eficiência,
planejamento, preocupação com a clientela, bom
relacionamento interpessoal, adaptabilidade
e criatividade. Ele deve, ao olhar para seu
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cuidado à mulher que amamenta, perguntar-se
sobre qual o cuidado, qual ou quais veículos
serão necessários ao cuidado, para qual tipo
de clientela, qual necessidade pessoal, social
e familiar é capaz de cuidar e qual expertise
possui para tal proposta de atendimento.
Ao empreender na área de aleitamento
materno é importante ter-se em mente que
em determinadas situações é preciso vencer
barreiras para a sua efetividade. Estas barreiras
estão, na maioria das vezes, relacionadas à
excesso de informações, seja por parte de
cultura ou crenças provenientes da família ou
da própria mulher ou mesmo informações de
profissionais de saúde que podem confundir
o entendimento da mulher e a experiência de
amamentar.
Barreiras e mitos precisam ser vencidos
para o sucesso do aleitamento materno: há
muitas questões, inclusive entre os profissionais
de saúde que impõem o aleitamento materno
como uma obrigação da mulher e como algo
sempre prazeroso, o que pode não ser. Ainda
há uma tendência em culpar a mulher pelo
insucesso ou descontinuidade do aleitamento
materno.
No âmbito da família e da
sociedade é extremamente comum as falas
de desencorajamento e minimização da
capacidade da mulher em amamentar seu filho;
ainda ouvimos repetidamente que há leite
fraco, que o leite secou espontaneamente ou
o bebê não quis. Entender a auto-regulação da
lactação, que implica também em entender que
é um processo de condicionamento, diferente
de outros mamíferos, permite ao profissional

Enfermeiro utilizar de toda a tecnologia
seja leve ou dura para transpor estas (des)
informações.
Ao enfermeiro empreendedor cabe
desmistificar hábitos, costumes e embasar
cientificamente técnicas que viabilize o
aleitamento e esclarecimento de dúvidas a
respeito e para tal têm que ter habilidades e
cuidado de não emitir julgo sobre como essa
relação entre binômio deve acontecer. O
empreendedorismo na enfermagem perpassa
por grupos de amamentação, grupos de apoio
ao AM na comunidade, roda de conversas,
treinamento de equipe multidisciplinar, onde
os familiares também participam e podem
contribuir e aprenderem nesse processo
de informação para saúde, laser terapia, e
consultoria em aleitamento materno. São
atividades extremamente importantes e
necessitam da inserção do enfermeiro nesse
contexto.
CONCLUSÃO
Espera-se que com esse estudo o papel
do enfermeiro empreendedor possa transformar
a realidade das mulheres nesse momento tão
ímpar de suas vidas. Viver a pandemia não
está fácil para ninguém, sejam profissionais ou
pacientes. Que o empoderamento das mulheres
e o enriquecimento científico do enfermeiro
sejam premissas para superar os desafios que
se apresentam.
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OBSERVAÇÃO: Os autores declaram não
existir conﬂitos de interesse de qualquer
natureza.
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