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Este estudo teve como finalidade explicar o papel da enfermagem na orientação sobre o ato 

de amamentar. Ao trabalhar esse tema, abordaremos a possibilidade de mães adotivas amamentarem 

seus filhos, por meio de técnicas que auxiliam na produção do leite materno. Dessa forma, gerando 

vínculo afetivo que é de suma importância e em diversos fatores da maternagem. 

O desafio de quebrar paradigmas frente ao que a sociedade entende sobre amamentação, 

evidenciando novas perspectivas. Esperamos atrair a atenção para o tema e contribuir  para novas 

pesquisas, pois, é uma temática pouco abordada, então acreditando na  importância de relatar sobre o 

tema de amamentação de mães adotivos, espera-se um tema de bastante relevância para o 

desenvolvimento da enfermagem. 

O presente estudo teve como objetivo descrever a atuação da enfermagem no  processo do 

aleitamento materno frente a mãe adotiva de recém nascidos, além de informar possíveis técnicas de 

lactação às novas mães. 

Podemos observar que não é necessário ser mãe biológica para amamentar. Mulheres que 

nunca geraram tem a possibilidade de amamentar seu filho adotivo, através de uma técnica chamada 

lactação induzida ou lactação adotiva. Essa técnica  estimula as glândulas mamárias impulsionando 

os hormônios necessários para a produção do leite, como ocitocina e prolactina, esses hormônios 

direcionam-se como neuro regulador; e na atuação da produção do leite, com o processo de sucção o 

lactente intensifica a produção do leite1  

Utiliza-se nesse procedimento um dispositivo específico ou uma sonda nasogástrica número 

4 com as pontas conduzida ao mamilo, e a outra no recipiente com leite materno ou fórmula. É de 

suma importância, orientar sobre sucção correta a mamada de 2/2h, alimentação, hidratação e 

descanso, portanto, com esses ensinamentos há probabilidade de amamentar seu filho amado2. 

A função da enfermagem é essencial para a mulher/mãe, pois, seu dever é orientar, esclarecer 

e intensificar os benefícios do aleitamento materno para esse lactante. Com intuito de promover o 

esforço, a dedicação e acima de tudo a persistência, pois, esses pontos são fundamentais para esse 

processo3  

Trata-se de um estudo de revisão sistemática de literatura de caráter qualitativo, tendo por 

finalidade fazer a revisão criteriosas de estudos bibliográficos para que a pesquisa seja feita de 

forma completa, eficiente e com validade cientifica para o conhecimento metodológico   

Iniciou-se o levantamento de dados em março de 2021, utilizando a Biblioteca Virtual em 

Saúde (BVSalud) contendo os seguintes descritores: “Enfermagem”, “Mãe adotiva”, 

“Amamentação”. Em seguida foi realizado a combinação utilizando o operador bolleano “and” para 

realização do cruzamento de dados, porém, não obteve artigos na base de dados, dessa forma optou-

se pela busca em pares onde ficou da seguinte forma: “Enfermagem and Mãe Adotiva” e “Mãe 



Adotiva and Amamentação”. 

Na elaboração da pesquisa foram inicialmente encontrados 48 artigos na base de dados, onde 

foram elaborados critérios de inclusão e exclusão. Sendo eles critérios de inclusão: texto completo, 

indexados nas bases de dados MEDLINE, LILACS e BDENF, publicação em português e com dez 

anos de publicação. 

Após a busca dos artigos encontrados foram excluídos artigos duplicados, textos incompletos 

e publicados fora dos anos estabelecidos posteriormente, teses, dissertações e artigos que não 

compreendiam o objetivo proposto pela temática abordada, dessa forma, foram selecionados artigos 

que se enquadram dentro da proposta do estudo. 

Após a leitura criteriosa dos artigos para pesquisa, foram escolhidos 4 artigos para elaboração 

dos resultados, contendo os objetivos proposto pela temática. Com base nos 4 artigos selecionados, 

evidencia- se nos estudos que a amamentação gera um vínculo, pois, promove a produção do leite e 

tendo diversos benefícios para ambos, sendo elas: alimentação, imunização e a diminuição dos 

riscos de infecções e mortalidade infantil. 

A amamentação para as mães adotivas é a chance de realização; é poder alimentar seu filho 

ofertando nutrientes necessários para que haja efetividade no crescimento e desenvolvimento. Pois, 

como o estudo apresentou, o ato de amamentar é uma prática de extrema importância para a diminuição 

da mortalidade infantil e internações durante os primeiros meses de vida4. 

Evidencia-se que os profissionais de enfermagem são fundamentais nesse momento, pois, 

possuem o conhecimento técnico e cientifico para auxiliar em todo o processo da estimulação do leite 

na mãe adotiva. Além de orientar sobre as vantagens da amamentação e os benefícios que acarretará 

para o recém-nascido4. 

Com este estudo foi possível observar também, que pouco se fala sobre esse assunto, notado, 

através da dificuldade para encontrar na literatura acerca da temática proposta, onde o tema central 

pudesse focar na participação da enfermagem no processo de orientação às mães adotivas nessa etapa 

de sua vida. 

No entanto, o presente estudo pode ressaltar a importância do profissional de enfermagem no 

auxílio de mães a amamentarem seus filhos adotivos vivenciando todo esse processo, estabelecendo 

vínculo com seu filho do coração, além de ressaltar técnicas que auxiliam o processo de produção do 

leite. 

Concluímos que o estudo presente possa servir de inspiração para o desenvolvimento de novas 

pesquisas através dos profissionais de enfermagem bem como o incentivo de novas técnicas que 

auxiliem na produção do leite de forma a auxiliar as mães adotivas nesse processo reforçando a 

importância do aleitamento materno na adoção. 



 

 

REFERÊNCIAS  

 

1. Macedo  I,  Sousa A,  Medeiros P, Neto  M. Ocitocina na Indução à Lactação em Mães Adotivas: 

Uma Revisão Sistemática, São Paulo: EPU; 2016.  

2. MARIANO GJS. Relactação: Identificação de Práticas Bem Sucedidas.  Revista de Enfermagem 

Referência, 2011;3(3):163-170. 

3. BORDALO JD. Aleitamento Materno Relactação e Lactação Induzida. Revista FCS, 2008.  

4. LAGE SR, SANTOS IMM, NAZARETH IV. Narrativa de Vida de Mulheres que Amamentaram 

seus Filhos Adotivos. Revista Rene. 2014; 15(2):249-56. 

 

 


