Aleitamento Materno: A importância do enfermeiro
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INTRODUÇÃO: Este estudo é de extrema importância, é necessário que os
profissionais que atuam com a saúdo materno-infantil tenham atitudes e um olhar
diferente em relação ao cuidado a esse perfil de pacientes. OBJETIVO: Discutir sobre
o aleitamento materno e o papel do enfermeiro neste processo. METODOLOGIA:
Trata-se de um estudo qualitativo, exploratório e descritivo. A revisão bibliográfica foi
realizada através de uma fermenta de busca sendo o google acadêmico. Na pesquisa
feita sobre acolhimento maternos foram analisados 23 artigos que se trata de uma
inspeção bibliográfica que resultou apresentar atributos no papel do enfermeiro. As
pesquisas na base de dados foram feitas entre 2015 e 2019, foi buscado qual a
importância do enfermeiro no acolhimento materno, a sua assistência e estratégias.
Procurou-se também apresentar através da revisão da literatura a relevante atuação do
enfermeiro na orientação às gestantes sobre ao aleitamento materno. RESULTADO:
Quando refere ao aleitamento materno é fundamental as condutas dos profissionais em
especial do enfermeiro. Os enfermeiros podem elaborar dinâmicas educativas a partir do
pré-natal amplificando o vínculo com a gestante. É muito importante papel do
enfermeiro no pré-natal e no pós-parto, momento este em que poderão surgir dúvidas e
problemas, deixando a nutriz insegura para amamentar. Considerações Finais: Os
profissionais de saúde por meio de suas atitudes e práticas em especial o enfermeiro
pode influenciar positiva ou negativamente no início da amamentação e sua duração. É
importante ressaltar que todas as nutrizes devem ter acesso às informações sobre os
benefícios do aleitamento materno.
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