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Introdução: O leite materno é o melhor alimento no primeiro semestre. Apesar do seu domínio nutricional e benefícios, 

declínio da amamentação é fenômeno mundial. O aumento do acesso às informações é importante para o aleitamento 

materno (AM), e procedimentos educativos favorecem mudanças comportamentais. Objetivo: Avaliar efeitos de uma 

intervenção educativa para puérperas imediatas no processo de aleitamento no primeiro mês de puerpério. Métodos: 

Avaliadas 60 mulheres em puerpério imediato internadas na Maternidade Carmela Dutra, Florianópolis/SC. Após 

aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da UDESC (CAAE 62638316.8.0000.0118) e da 

Maternidade Carmela Dutra (CAAE 62638316.8.3001.0114), e do consentimento das mulheres para sua participação 

(leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido), avaliou-se dados pessoais, antecedentes 

obstétricos, graduação da dor e condição das mamas, assim como preenchimento do Formulário para Observação de 

Mamada e da escala Breastfeeding Self-Efficacy Scale – Versão Brasileira (BSES-VB). A intervenção foi realizada por 

cartilha desenvolvida para estudo, abrangendo: composição e produção do leite materno, benefícios, tempo de 

amamentação, postura, pega correta, ordenha, armazenamento do leite e manejo de problemas mamários. Após um 

mês, realizou-se reavaliação com os mesmos instrumentos. Os dados foram analisados com o programa Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS, versão 20.0). Para a caracterização das participantes e valores dos 

questionários, utilizou-se estatística descritiva. Para comparação dos valores do Formulário para Observação de 

Mamada e BSES-VB, na avaliação e reavaliação, utilizou-se Teste U de Mann-Whitney. O nível de significância foi de 

0,05. Resultados: A média de idade das participantes foi de 27,1 anos (± 5,90), 42 realizaram parto vaginal e 18 

cesáreo. No puerpério imediato, 91,67% relatou desconforto para amamentar, 18,33% apresentaram fissuras e 6,67% 

ingurgitamento mamário. Na reavaliação (N=49), 85,71% das puérperas permaneciam em aleitamento materno 

exclusivo (AME). Analisando o BSES-VB, houve aumento no escore (avaliação: 150,13; reavaliação: 152,14), e no 

Formulário para Observação de Mamada, verificou-se diminuição significante dos pontos negativos (p=0,010) de 2,61 (± 

2,51) para 0,63 (± 0,60), aumento no tempo de mamada (p=0,170) de 23,5 (± 12,49) para 25,61 (± 10,53) e aumento 

dos pontos positivos (p=0,208), de 22,93 (± 3,02) para 23,59 (± 4,94), no entanto, estes últimos sem diferença 

significante. Conclusão: A intervenção educativa mostrou-se eficaz na prática do AME no primeiro mês, momento em 



que poucas puérperas interromperam a amamentação, ratificando percepções de autoeficácia para amamentar e, 

especialmente, redução de pontos negativos no aleitamento.
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