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Resumo: O trabalho abrange sobre o aleitamento materno em puérperas
adolescentes.
Métodos: O estudo realizado utilizou revisão bibliográfica de natureza aplicada e
objetivo descritivo. Sendo assim, feita uma revisão sistemática de artigos
científicos em revistas como Scielo, Google Acadêmico e Pubmed.
Introdução: O aleitamento materno deve ser a forma preferencial de alimentação
para todos os lactentes. No entanto, nem sempre as mães adolescentes estão
preparadas para assumirem a responsabilidade de serem mães. Quanto a este
aspecto, estigmas gerados por fatores socioculturais contrários à gravidez,
podem influenciar na concepção dessas mães possuírem capacidade de
amamentar.
Objetivo: O objetivo é promover melhor entendimento sobre os efeitos de apoio
familiar acerca do aleitamento de mães adolescentes. Contrastando o eventual
amparo correto dos familiares durante a gravidez e puerpério dessas mães.
Resultados: Uma pesquisa feita com 160 mães adolescentes, apenas 16% delas
relatou haver mantido Aleitamento Materno Exclusivo (AME) depois de 180 dias
de vida do recém-nascido. Fatores como trauma mamilar, apreensão e
aprisionamento do mamilo, primiparidade e ausência do companheiro
mostraram influenciar na manutenção da amamentação.

Conclusão: Devido as turbulências da gravidez na adolescência é imprescindível
que haja formas de estimular a mãe a permanecer no AME. Diante disso,
profissionais da saúde precisam orientar a mãe com instruções sobre o
puerpério. Além disso, precisa haver instrução para os familiares para que haja
uma rede de apoio à mãe nesse momento.
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