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RESUMO 

 

Introdução: O Aleitamento Materno (AM) é uma importante estratégia natural de benefícios 

materno-infantil (criação do vínculo, do afeto, proteção contra doenças comuns da infância, 

nutrição, entre outros), que contribuem para a redução da morbimortalidade infantil e para a 

promoção da saúde integral dos envolvidos, beneficiando toda a sociedade (BRASIL, 2015). 

Diante disso, é função do profissional de medicina compreender a importância do AM no 

contexto sociocultural e familiar, integrando à sua conduta como orientação importante à 

saúde da população. Além disso, deve-se respeitar a sua correta indicação, sobretudo nos seis 

primeiros meses de vida da criança. Portanto, a formação destes profissionais deve estar 

pautada no compromisso social, crítico-reflexivo, capaz de atender as demandas referentes às 

necessidades de saúde, principalmente na perspectiva da promoção do AM. Objetivo: 

Compreender como ocorre o processo ensino-aprendizagem sobre o AM nos cursos de 

Medicina do Brasil. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura desenvolvida a partir 

da questão norteadora: “Como ocorre o processo ensino-aprendizagem sobre o AM nos cursos 

de Medicina do Brasil?”. Foram utilizadas as bases de dados Google Acadêmico, LILACS e 

SCIELO, sendo empregados os descritores baseados nos Descritores em Ciência da Saúde 

(DeCS): aprendizagem, educação de graduação em medicina e aleitamento materno, 

associados ao operador booleano AND. Os critérios de inclusão foram: artigos, monografias, 

teses e dissertações publicados na íntegra, no período de 2011 a março de 2021, nos idiomas 

inglês, português e espanhol. Como critérios de exclusão, adotou-se a retirada de materiais 

repetidos. A obtenção desses materiais foi realizada a partir da leitura dos títulos e resumo e, 

após uma revisão por pares, 9 estudos foram selecionados para compor esta revisão. A partir 

da leitura criteriosa de cada estudo, destacou-se os principais resultados e conclusões, para, 

por fim, analisar os dados de forma descritiva. Resultados: Foram encontrados 4 artigos, 1 

tese, 1 dissertação e 3 monografias. Em um dos estudos realizado na Universidade Federal de 

Santa Catarina, com acadêmicos do último período do curso de Medicina, os discentes 

avaliaram como bom o preparo recebido durante a graduação para lidar com o AM, 

apresentaram desempenho satisfatório ao responder um questionário aplicado sobre a temática 

e a maioria destes alunos consideraram-se aptos para fornecer aconselhamentos sobre o 

assunto. Em outro estudo desenvolvido no Centro Universitário de Volta Redonda, no Rio de 

Janeiro, que revelou a presença do tema em disciplinas interligadas do internato, como 

pediatria, saúde coletiva e obstetrícia, os internos foram os responsáveis em conduzir as 

consultas de puericultura. No entanto, percebeu-se que eles apresentaram dificuldades de 

colocar, em prática, os conteúdos apreendidos, uma vez que estes foram resultados de uma 

aprendizagem mecânica (memorizados de forma arbitrária e literal). Ademais, informaram 

que o conhecimento sobre as vantagens associadas à amamentação estava mais atrelado à 

criança, enquanto que os benefícios relacionados à mãe e à família foram menos lembrados 

(ABREU, 2016). Existem estudos que apontam alguns limites e avanços no processo ensino-

aprendizagem sobre o AM. No que que tange aos limites, em uma pesquisa realizada na 



 

 

Universidade Federal de Pernambuco, foram destacadas: a má qualidade da infraestrutura das 

salas de aula, a carga horária teórico-prática reduzida para discussão do tema, além da 

realização de aulas verticalizadas, isto é, centradas no professor, sem a participação ativa dos 

discentes (VIARO et al., 2019). Uma pesquisa desenvolvida com estudantes de Medicina do 

último período da Universidade Federal da Bahia, em Salvador (ABREU, 2016), evidenciou 

que existem lacunas formativas relacionadas ao conhecimento das técnicas adequadas de 

amamentação. Alguns discentes manifestaram uma visão unilateral quanto a importância, a 

influência e a participação paterna durante o AM, bem como foi identificado que há uma 

deficiência de conhecimento por parte destes futuros profissionais acerca do período da 

licença paternidade e maternidade. Entretanto, quanto aos avanços, foi observado, em uma 

pesquisa feita na Universidade Federal do Maranhão, que os estudantes de Medicina 

apresentaram um conhecimento satisfatório em relação ao início do AM e o período de AM 

exclusivo e complementar. Além disso, encontrou-se um estudo que abordou a progressão do 

conhecimento acerca do AM, ao longo da graduação médica, em uma universidade de 

Alagoas, principalmente do terceiro para o quarto período, apresentando dados 

estatisticamente significativos, sendo que os participantes dessa pesquisa, que já 

experimentaram a paternidade, apoiaram a decisão de que seus filhos fossem amamentados, 

sobretudo de forma exclusiva, nos seis primeiros meses de vida (FRAZÃO; 

VASCONCELOS; PEDROSA, 2019). Conclusões: A análise revelou que há muito a ser feito 

para promover o processo ensino-aprendizagem sobre o AM durante a formação médica no 

Brasil. Considerando a grande relevância dessa temática para a saúde humana, na perspectiva 

de que os futuros médicos promovam, protejam e apoiem o AM, a discussão deve ser 

contemplada em diversas disciplinas ao longo da formação, com módulos que abordem o 

manejo clínico da amamentação. Associado a estes aspectos, os discentes, enquanto futuros 

profissionais de saúde, estarão mais preparados para oferecerem uma assistência eficaz, 

solidária, humanizada, integral e contextualizada, respeitando o saber e a história de cada 

mulher e de seus familiares, ajudando-os a superarem seus medos, dificuldades e inseguranças 

durante a prática da amamentação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem; Educação de graduação em medicina; Aleitamento 

Materno. 
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