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RESUMO- Introdução: Os principais problemas enfrentados durante o puerpério mediato e tardio em 
relação aos problemas mamários são o ingurgitamento mamário, fissuras mamilares, inflamações 
mamárias e baixa produção de leite, que poderiam ser evitados, se as mulheres recebessem 
orientação adequada da equipe de saúde durante o seu pré- natal e pós-parto, visando melhoria da 
assistência e que atuassem na promoção à saúde da mulher em âmbito hospitalar e de saúde 
pública. Objetivo: identificar os traumas mamilares (fissura mamilar e ingurgitamento mamário) e sua 
freqüência no período puerperal no ano de 2012 advindos da atuação do projeto consulta puerperal 
de enfermagem. Metodologia: pesquisa realizada no Hospital de referência para o parto da rede 
pública de saúde de Ponta Grossa através de entrevista estruturada com 50 mulheres no período 
puerperal o ano de 2012. A análise dos dados deu-se por estatística descritiva com os valores 
expressos em freqüências simples. Resultados: em 2012 das 50 mulheres entrevistadas, 35 (70%) 
não apresentaram fissuras mamilares, 14 (28,57%) apresentou algum tipo de fissura mamilar, sendo 
que apenas 1 (1,43%) não respondeu. Em relação ao ingurgitamento mamário, das 50 mulheres 
entrevistadas, 48 (96%) não apresentou este problema, sendo que apenas 01 (2%) apresentou 
ingurgitamento mamário bilateral e 01 (2%) não respondeu. Fato este que ilustra a importância da 
educação em saúde na prevenção de problemas que interferem diretamente no Aleitamento Materno. 
Conclusão: Conclui-se a importância da orientação da enfermagem durante o pré-natal e pós-parto, 
visando o auto cuidado materno, contribuindo com informações e atuando diretamente no ciclo 
gravídico- puerperal, implementando ações de cuidado e garantindo ao binômio mãe-bebê uma 
melhor qualidade de vida. 
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Introdução 
 
A amamentação é um processo natural comum a todos os mamíferos, no entanto, “não é 

um ato totalmente instintivo no ser humano, tem que ser aprendida em grande parte e, para ser 
prolongada com êxito, a maioria das mães que amamentam precisam também de reforço e apoio 
constante”. Mas nem sempre isso ocorre, pois às vezes são encontradas algumas dificuldades 
decorrentes da amamentação e seu manejo, causadas por cuidados inadequados com as mamas no 
período gestacional e puerperal, ocasionando com isso, complicações nas mamas, que podem levar 
ao desmame precoce (ALMEIDA,1999)

1
. 

Nestas situações, as mães precisam de apoio dos familiares e, principalmente, de 
profissionais de saúde treinados no manejo correto da amamentação. A maioria das complicações 
mamárias têm suas origens relacionadas à falta de orientação às mães e um preparo adequado das 
mamas durante o período gestacional. É no puerpério tardio que esses problemas mais aparecem, 
por esta razão, as mães deveriam estar dotadas de todas as informações a respeito de como evitar 
possíveis complicações, e se caso estas aparecerem, o que fazer para evitá-las. 

A prevenção deverá ser feita desde o pré-natal, incentivando-se, quando possível, a 
mamada já na sala de parto e mamadas freqüentes. Considerando-se que na maior parte das 
maternidades, a alta hospitalar é precoce, antes de liberar a mãe e o recém nascido, deve ser 
questionado através de investigação (histórico de enfermagem) se a nutriz foi orientada no período 
pré-natal, a equipe de saúde deverá observar a mamada, estimular a autoconfiança da mãe em sua 
capacidade de amamentar, orientar massagens, ordenha e preparar a nutriz para eventuais 
problemas com apojadura e ingurgitamento.  

Entre os problemas comuns enfrentados por muitas mulheres durante a lactação estão o 
ingurgitamento mamário, que é a retenção de leite produzida pelo esvaziamento pouco freqüente ou 
insuficiente das mamas. Nos primeiros dois a cinco dias após o parto, as mamas ficam pesadas, mais 
quentes e dolorosas, os mamilos ficam achatados, dificultando a pega do bebê, e o leite muitas vezes 
não flui com facilidade. Se a criança sugar bem e ocorrer retirada do leite acumulado, o processo 
apresentara evolução indolor, sem desconforto ou edema excessivo. Segundo Giugliane (2004)

2
 , o 

ingurgitamento geralmente está associado a um dos seguintes fatores: inicio tardio da amamentação, 
mamadas infreqüentes, restrição da duração e freqüência das mamadas, uso de suplementos e 
sucção ineficaz do bebê.  

Segundo Faleiros (2006)
3
 , o ingurgitamento mamário e a fissura mamilar, poderiam ser 

prevenidos se as mulheres fossem orientadas quanto às técnicas adequadas de amamentação e 
ordenha. É importante também o acompanhamento das mães que amamentam para que haja a 
detecção de problemas, possibilitando a intervenção precoce. 

  As fissuras mamilares, que são lesões da pele dos mamilos, com hiperemia, descamação e, 
às vezes sangramento, podem causar dor intensa, desconforto ao amamentar e dificuldades para 
manter a amamentação. As fissuras de mamilo podem aparecer ao redor da base mamilar, no meio 
do mamilo (intramamilar). A causa mais comum da fissura está associada ao posicionamento e a 
pega inadequada do bebê, outras causas incluem: mamilos curtos / planos ou invertidos, disfunções 
orais na criança, freio de língua excessivamente curto, não-interrupção da sucção da criança antes da 
retirá-la do peito, uso de cremes e óleos que causem reações alérgicas nos mamilos (GIUGLIANE, 
2003)

4
. 

 
Objetivos 
  
 Identificar as principais complicações mamárias apresentadas pelas puérperas atendidas pelo 
projeto CPE no ano de 2012. 

 
Metodologia 
 

Pesquisa realizada no Hospital Evangélico da cidade de Ponta Grossa através de entrevista 
estruturada com 50 mulheres no período puerperal no ano de 2012. A análise dos dados deu-se por 
estatística descritiva com os valores expressos em freqüências simples. Os aspectos éticos foram 
assegurados contemplando a resolução 196/96 com parecer da COEP 165/2011. 
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Resultados 
 

Em relação às complicações mamárias, foram atendidas pelo projeto no ano de 2012, 50 
mulheres, destas 2% (n=01) apresentaram ingurgitamento e 28,7% (n=14) fissuras mamilares (tabela 
1). 

 

Tabela 1: Distribuição dos problemas mamários de mulheres em Consulta de Enfermagem Puerperal 
atendidas no Hospital Evangélico de Ponta Grossa. 

 N % 

Problemas mamários   
Ingurgitamento  01 2 
Fissuras 14 28,7 

TOTAL 15 30,7 

Fonte: Projeto CPE, Março a Novembro de 2012. 

 
O alto número de puérperas que apresentaram complicações mamárias pode estar 

relacionado com a falta de orientações que estas mulheres deveriam ter recebido no período do pré- 
natal, já que as formas de prevenção para qualquer uma das intercorrências citadas a cima, são 
medidas relativamente simples como, por exemplo, a amamentação em livre demanda, com inicio 
imediatamente após o parto, preparo adequado das mamas e técnica correta da amamentação 
(GIUGLIANI,2004)

2
. 

O Projeto teve uma ação intensiva com essas puérperas que manifestaram problemas 
mamários, na tentativa de evitar um possível desmame precoce. Mulheres que apresentaram 
ingurgitamento mamário foram orientadas a realizarem a ordenha manual, uso de compressas frias 
sobre as mamas, massagem manual e técnica correta de amamentação. Em relação às fissuras 
mamilares, as puérperas foram orientadas a utilizarem apenas o leite materno, não tendo 
necessidade de fazer uso de pomadas, foi estimulado o uso de luz solar / ou luz artificial ( máximo de 
40W e á aproximadamente 50 cm de distancia dos mamilos). Ainda frente às fissuras, as mães foram 
orientadas quanto ao uso das conchas de silicone, as mesmas eram emprestadas pelo projeto as 
puérperas. Com esta medida foi observada uma melhora significativa das lesões, garantindo o 
binômio mãe-bebê, a integralidade do ato de amamentar. 

 
Conclusões 

Considerando a importância do Aleitamento Materno e pouca experiência que as mulheres 
em idade gestacional têm hoje em dia, são de grande importância as orientações no pré-natal. O 
preparo das mamas apresenta um importante efeito na amamentação, tranqüilizando a mãe através 
de um exame da mama, esclarecendo duvidas quanto a possibilidade de amamentar, independente 
do tipo de mamilo, servindo desta forma, como uma estratégia, além de efetivamente contribuir na 
profilaxia das complicações do aleitamento materno. Porém, infelizmente isso não ocorre. A maioria 
das mães atendidas pelo projeto passa pelo seu período gestacional sem ter recebido nenhum tipo 
de orientação quanto aos cuidados que devem ter com as mamas e como evitar e tratar possíveis 
complicações no puerpério tardio.  

Diante disso, cabe aos profissionais da saúde desempenhar o papel de educação em 
saúde, que é de extrema importância nessa assistência tanto à mulher-mãe-nutriz. Para isso, 
necessita-se que esses profissionais tenham conhecimentos atualizados e habilidades para a 
realização dessa tarefa, tanto no manejo clínico da lactação como na técnica de aconselhamento as 
puérperas. Dessa forma, estaremos cumprindo com o nosso papel de profissionais de saúde e de 
educador.  

É importante ressaltar que “aconselhar” não significa dizer à mulher o que ela deve fazer. 
Significa ajudá-la a decidir o que é melhor para ela, e adquirir autoconfiança. De modo a tornar a 
amamentação um ato de prazer e não uma obrigação. 
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