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CONHECENDO AS DIFICULDADES DAS MÃES ADOLESCENTES AO AMAMENTAR SEUS FILHOS 
LETÍCIA DA SILVA CASTILHO; LUANA SANTOS DA SILVA 
 
Introdução: Apesar do crescente índice do aleitamento materno na população em geral as mães adolescentes amamentam 
menos seus filhos. Elas possuem mais dificuldades com relação ao aleitamento materno se comparado com as mães adultas. 
Além disso, mães adolescentes oferecem menos leite materno após os seis meses de vida do bebê, sendo a falta de experiência 
um dos fatores de risco para o desmame precoce. Objetivo: Explorar as principais dificuldades das mães adolescentes com o 
aleitamento materno, além das principais causas para o desmame precoce. Meterial e métodos: Foram pesquisados artigos em 
português publicados do ano de 2001 à 2011 na base de dados LILACS. Utilizaram-se os descritores: amamentação, aleitamento 
materno e adolescente. A busca resultou em 13 artigos e destes apenas 4 foram selecionados. Resultados: As mães 
adolescentes apresentam maior dificuldade para o aleitamento nos primeiros dias de vida do neonato. Cerca de 42 % delas 
apresentam alguma dificuldade na amamentação, tendo maior prevalência a má pega, a posição inadequada e a fissura mamilar. 

Além disso, foi constatado que a realização do pré-natal não diminui as chances das mães adolescentes encontrarem dificuldades 
na amamentação. As principais causas encontradas para o desmame precoce foram: retorno ao trabalho, choro noturno, leite 
insuficiente, falta de apoio familiar, falta de paciência com o choro do bebê, mitos e tabus. Ademais, adolescentes sofrem mais 
influencias do meio externo, sendo a opinião do companheiro e da mãe importante na decisão de continuar amamentando. 
Conclusão: Mães adolescentes possuem mais dificuldades na amamentação do que as mães adultas, por isso é necessário que 
os profissionais da saúde deem ênfase na educação para a amamentação desde o pré-natal até a puericultura, beneficiando 
assim mãe e bebê.  
  

  

 

 




