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RESUMO 

 

Introdução: São inúmeros os benefícios do aleitamento materno, mas, para a manutenção da 

amamentação, a mãe precisa receber apoio e ajuda centrada em suas dificuldades específicas. 

Objetivo: Identificar e classificar, segundo o Modelo Pessoa- Tarefa- Ambiente, ações da Terapia 

Ocupacional no aleitamento materno.  Métodos: Foi realizada busca nas bases de dados: 

LILACS, SCIELO, MEDLINE, com as palavras chave: Amamentação”, “Terapia Ocupacional”, 

“Sucção”, “Aleitamento Materno”, “Breastfeeding”, “Suckling”, “Occupational Therapy”.  De 

um universo de 70 artigos, sendo 48 em língua inglesa e 22 em língua portuguesa, selecionamos 

6 estudos para análise que atenderam aos critérios de inclusão, a saber: estudos descritivos, de 

intervenção, comparativos, transversais ou longitudinais que discutiam sobre ações direcionadas 

ao manejo da amamentação por terapeuta ocupacional em qualquer setting. Foram excluídos 

artigos que não fossem redigidos em língua portuguesa e língua inglesa e que não preenchiam os 

critérios de inclusão adotados. Resultados: Do ponto de vista metodológico, observou-se grande 

variabilidade metodológica. O artigo mais antigo foi de 1988 e o mais atual de 2012. Ações 

como: estimulação sensorial, do vínculo mãe-bebê, observação da mamada, estimulação do 

controle motor oral, dentre outras, foram citadas. Considerações finais: As ações da Terapia 

Ocupacional no aleitamento materno foram identificadas e classificadas segundo o Modelo 

Pessoa-Tarefa-Ambiente, sendo destacadas as ações centradas nos componentes físico, cognitivo 

ou psicossocial, da mãe e do recém-nascido.   

 

Palavras-chave: “Amamentação”, “Terapia Ocupacional”, “Sucção”, “Aleitamento Materno”, 

“Breastfeeding”, “Suckling”, “Occupational Therapy”.  
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ABSTRACT 

 

Introduction: There are numerous benefits of breastfeeding, but for the maintenance of 

breastfeeding, the mother needs to receive support and help on specific problems. Objective: 

Identify and discuss the actions of management of breastfeeding and describe possible 

interventions in the field of Occupational Therapy. Methods: A search was performed in the 

databases: LILACS, SCIELO, and MEDLINE. From a universe of 70 articles, 48 in English and 

22 in Portuguese, we selected 6 studies for analysis that met the inclusion criteria as descriptive 

studies, intervention, comparative, longitudinal or transverse that arguing about actions directed 

towards management of breastfeeding by an occupational therapist in any setting. Articles that 

were not written in Portuguese and English and who did not meet the inclusion criteria were 

excluded. Results: From the methodological point, there was a great methodological variability. 

The oldest article was 1988 and the current 2012 can also notice variations in the size. Actions 

such as: sensory stimulation, the mother- infant bond, observation of breastfeeding, stimulation of 

oral motor control, among others was mentioned. Conclusions: Shares of Occupational Therapy 

in breastfeeding were identified and classified according to the Model - Person Task 

Environment, highlighting key actions centered on physical, cognitive or psychosocial 

component, if the mother and newborn. 

 

Keywords: " Breastfeeding " , " Occupational Therapy " , " suckling " , " breastfeeding "  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

SUMÁRIO 

 

 

1 INTRODUÇÃO……………………………………………………………………………..….5 

2 METODOLOGIA…………………………………………………………………………..…..8 

3 RESULTADOS……………………………………………………………………………..…..9 

4 DISCUSSÃO……………………………………………………………………………..…....13 

5 CONCLUSÃO……………………………………………………………................................16 

6 REFERÊNCIAS…………………………………………………………………………..…...17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

INTRODUÇÃO 

O aleitamento materno desempenha papel importante na saúde da mulher e da criança 

tanto do ponto de vista nutricional quanto imunológico, psicossocial e econômico (SANTOS, 

2012; DITTZ, 2012; COSTA, 2012). O leite materno é o melhor alimento para o bebê, pois 

proporciona uma combinação única de proteínas, lipídios, carboidratos, minerais, vitaminas, 

enzimas e células vivas não encontradas em nenhuma fórmula infantil (SANTOS, 2012; DITTZ, 

2012; COSTA, 2012). Do ponto de vista bioquímico, o leite materno tem sido amplamente 

enaltecido, tanto pela capacidade de suprir os requerimentos nutricionais e hídricos da criança até 

o sexto mês de vida, quanto pelo complexo imunológico que protege o trato gastrintestinal da 

mesma (ALMEIDA, 2004; GIUGLIANI,1995; ROCHA,1995; NEVES,1995; 

POLANCZYK,1995; SEFFRIN,1995; SUSIN, 1995).  

Com seus inúmeros benefícios, o aleitamento materno vem obtendo êxito na redução da 

mortalidade infantil, principalmente, em situação de condições insatisfatórias de saneamento 

básico. No Brasil, a superioridade nutricional do leite humano traduz-se no principal argumento 

de incentivo ao aleitamento materno exclusivo até os seis meses de vida e complementado por 

outros alimentos até os dois anos. Para reverter à prática frequente de oferta de alimentos 

industrializados ao recém-nascido após o início da amamentação foi criada a partir de 2001 a 

NBCAL - Norma Brasileira para Comercialização de Alimentos para Lactentes e Crianças de 

Primeira Infância, Bicos, Chupetas e Protetores de Mamilo (TAKUSHI, 2003).  

O ato d e amamentar também propicia o contato físico entre mãe e bebê, facilitando o 

vínculo e uma experiência de aprendizado para ambos. Além disso, representa uma atividade da 

vida diária importante para o bebê e para a mãe (ZAVASCHI, 1991; DITTIZ, 2012). A prática do 

aleitamento materno está relacionada, também, ao desenvolvimento da personalidade do 

indivíduo. Apenas um estudo demonstra que as crianças que mamam no peito tendem a ser mais 

tranquilas e fáceis de socializar-se durante a infância, considerando que as experiências 

vivenciadas na primeira infância são extremamente importantes para determinar o caráter do 

indivíduo quando adulto (ZAVASCHI, 1991). 

Apesar dos inúmeros benefícios advindos com prática do aleitamento materno, muitas 

mães, devido a algumas dificuldades, desistem ou não conseguem amamentar seu filho 
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(SANTOS, 2012; DITTZ, 2012; COSTA, 2012). O aprimoramento das fontes alternativas ao leite 

materno pode explicar, em parte, o declínio na duração e nas taxas de amamentação no mundo, 

sobretudo no século passado (GENEVE, 2002). De acordo com dados do Ministério da Saúde 

(2001), nas capitais brasileiras, a mediana de amamentação complementada por fórmula infantil é 

de 10 meses. Já a mediana de amamentação exclusiva (apenas leite materno) é de apenas 23 dias, 

havendo variações regionais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2000). Para reverter essa situação 

várias ações têm sido propostas e implementadas por diversos grupos nacionais e internacionais. 

Essas ações incluem educação em amamentação, treinamento de profissionais de saúde e 

aconselhamento em amamentação, dentre outras (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2001). 

Um modelo que pode ser utilizado pela Terapia Ocupacional para guiar a avaliação e as 

intervenções direcionadas ao manejo do aleitamento materno baseia-se no constructo da 

negociação pessoa-tarefa-ambiente (HOLM, 2011). Nesse modelo, a capacidade da pessoa 

abrange competências genéricas inerentes e habilidades específicas para a tarefa.  As 

competências genéricas inerentes se misturam para formar as habilidades e hábitos de 

desempenho específicos para a tarefa como, por exemplo: a atenção, propriocepção, tônus 

muscular, mobilidade articular, etc. Já as habilidades especificas para a tarefa irão afetar o 

desempenho e a participação em ocupações do cotidiano, como a amamentação, por exemplo 

(HOLM, 2011).  

A demanda da tarefa é identificada por meio da analise da tarefa, que consiste no processo 

analítico de quebra das tarefas em etapas sequenciais distintas. A análise irá identificar as ações 

que o indivíduo deve realizar em relação ao objeto, como, por exemplo, o posicionamento do 

bebê de forma adequada ao seio materno (HOLM, 2011). 

As demandas do ambiente são fatores influenciadores da capacidade da pessoa em 

desempenhar as tarefas. De forma incorreta, a demanda ambiental é considerada unicamente 

como ambiente físico, no entanto, é um constructo multifacetado que engloba o ambiente social, 

cultural e temporal. (HOLM, 2011).  

De acordo com LAMOUNIER et al. (2004), para a manutenção da amamentação, a mãe 

precisa receber apoio e ajuda centrada em dificuldades específicas ou nas suas crises de 

autoconfiança. Uma equipe multiprofissional é necessária para ofertar um atendimento 
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integralizado, efetivo e humanizado. Dentre esses profissionais, o terapeuta ocupacional vem 

ganhando destaque nesta área nos últimos 10 anos (GALHEIGO, 2007).  

Sua prática relacionada ao aleitamento materno foi regulamentada no Brasil somente em 

2013, quando o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) publicou a 

resolução de n°429, que reconhece e disciplina a especialidade de Terapia Ocupacional em 

Contextos Hospitalares e define as áreas de atuação e as competências do terapeuta ocupacional 

especialista em Contextos Hospitalares. (Resolução COFFITO n°429, 2013).  No Art. 5º, dentre 

as áreas afins consideradas, vê-se o Desempenho Ocupacional e Saúde da Mulher; Desempenho 

Ocupacional e Saúde do Escolar considerando período neonatal, infância e adolescência.  

(Resolução do COFFITO n°366, 2009). 

Diante desse cenário, este estudo tem como objetivo realizar revisão integrativa da literatura, 

visando identificar e classificar, segundo o Modelo Pessoa- Tarefa- Ambiente, ações da Terapia 

Ocupacional no aleitamento materno. 
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METODOLOGIA 

 

Trata-se de uma Revisão Integrativa da Literatura. O levantamento de artigos ocorreu no 

período de outubro de 2013 a fevereiro de 2014 sendo realizado nas seguintes bases de dados: 

LILACS, SCIELO e MEDLINE a partir dos sites de busca Bireme, Pubmed e Scielo. 

As palavras-chaves selecionadas foram: Breastfeeding, Suckling, Occupational Therapy e 

seus correlatos em português. 

Como critérios de inclusão foram selecionados estudos descritivos, de intervenção, 

comparativos, transversais ou longitudinais que discutiam sobre ações de prevenção, promoção 

ou manejo da amamentação realizada por terapeuta ocupacional em qualquer setting. 

Também foi realizada busca nas referências dos artigos selecionados. Foram excluídos 

artigos que não fossem redigidos em língua portuguesa ou língua inglesa e que não preenchiam 

os critérios de inclusão adotados, como por exemplo, estudos com a intervenção de outros 

profissionais que não sejam terapeutas ocupacionais. 
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RESULTADOS 

 

A partir dos critérios previamente estabelecidos foi encontrado um total de 70 

publicações, sendo 48 em língua inglesa e 22 em língua portuguesa. Todos os 70 resumos foram 

lidos e apenas seis artigos mais relevantes foram selecionados para serem lidos na íntegra e 

analisados. 

Uma leitura cuidadosa dos artigos selecionados para o estudo foi realizada. A partir dessa 

leitura os artigos foram categorizados e dispostos em um quadro contendo seis dimensões, a 

saber: (a) autor, ano, revista, país; (b) base de dados em o artigo foi encontrado; (c) objetivo 

principal do estudo; (d) tipo de estudo; (e) tamanho e características da amostra; (f) principais 

desfechos/resultados. 

Do ponto de vista metodológico, observou-se uma grande variabilidade quanto ao tipo de 

estudo: um apresentou desenho de coorte longitudinal; um estudo experimental; uma opinião de 

especialista; um relato de experiência; um relato de caso e um estudo qualitativo. No que se 

refere ao ano de publicação, o artigo mais antigo foi de 1988 e o mais atual de 2007.  

Como pode ser observado no Quadro 1, também houve variação entre os estudos quanto 

a: tamanho da amostra, número de bebês avaliados, idade dos bebês, avaliação utilizada e ações 

propostas pelo terapeuta ocupacional. O estudo com menor número de participantes investigou a 

amamentação de três bebês e o maior incluiu 147 bebês. A idade dos bebês variou entre 34 a 37 

semanas de gestação ao nascimento.  

Com relação à avaliação da amamentação, os estudos citam a observação da atividade 

(DITTZ et al., 2006; REID et al., 2003) e apenas o estudo de HOWE et al. (2007), cita o uso do 

NOMAS (Neonatal Oral–Motor Assessment Scale), uma avaliação padronizada específica da 

terapia ocupacional que avalia o controle motor-oral de neonatos.  

Os objetivos dos estudos variaram bastante, demonstrando a complexidade da abordagem 

da amamentação pelo terapeuta ocupacional. SMITH et al. (1988), avaliou o efeito da terapia 

ocupacional diária sobre os comportamentos de sucção nutritivos (na presença de líquido) e não 

nutritivos (ausência de líquido, por exemplo: sucção do dedo mínimo enluvado ou chupeta) e 

encontrou resultados sugestivos de que a terapia ocupacional pode melhorar o desenvolvimento 

da sucção no neonato prematuro por meio de diferentes tipos de estímulos sensoriais: vestibular, 
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estimulação tátil proprioceptiva ou sensibilidade perioral (pressão suave e constante estabilizando 

a lingua da criança durante a sucção). 

VERGARA et al. (2006) forneceram aos terapeutas ocupacionais uma referência sobre os 

conhecimentos e habilidades necessárias para a prática em uma unidade de terapia intensiva 

neonatal (UTIN) e foram identificados para a atuação do terapeuta ocupacional nesse ambiente 

informações sobre: o bebê, a família e o ambiente na UTIN. 

DITTZ et al. (2006), relatou a experiência da atuação da Terapia Ocupacional no Hospital 

Sofia Feldman, visando assistência integral e humanizada à mulher e ao recém-nascido, por meio 

de orientações e ações que visavam possibilitar a vivência da gestação de risco de maneira mais 

segura e tranquila, favorecer o desenvolvimento do vínculo mãe-filho em situação de 

prematuridade e contribuir na orientação às famílias referente aos cuidados com o bebê, incluindo 

a amamentação. 

WILLIAMS et al. (2001) indica um tipo de transtorno de processamento sensorial 

(defensividade tátil) como causa de dificuldade na amamentação e cita a abordagem de 

integração sensorial como principal tratamento. 

Quanto à descrição das ações da terapia ocupacional, puderam ser observadas ações 

específicas deste profissional, bem como condutas que são feitas por outros profissionais, como, 

por exemplo, fonoaudiologia, enfermagem e psicologia.  
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Autor, 

Ano e 

País. 

Base 

de 

Dados 

Objetivo Principal 
Tipo de 

Estudo 
Amostra 

Principais 

desfechos/ 

Resultados 

Quais ações são 

descritas 

Howe et 

al. (2007), 

EUA 

 

 

 

 

 

Pub 

Med 

Examinar as 

características 

psicométricas de 

uma escala de 

avaliação do 

controle motor oral 

em neonatos – 

NOMAS. 

 

Estudo 

Longitudi

nal 

(Coorte) 

N= 147 recém-

nascidos 

prematuros  

hospitalizados 

com 32 a 35 

semanas de IGN 

 

A escala 

demonstrou níveis 

aceitáveis de 

validade, porém é 

necessário 

investigar a 

consistência 

interna e incluir 

crianças com 

disfunção motora-

oral.  

 

- Avaliação do 

controle motor-

oral e rotina da 

amamentação. 

Vergara et 

al. (2006), 

EUA 

Pub 

Med 

Fornecer uma 

referência para  

terapeutas 

ocupacionais para a 

prática em uma 

unidade de terapia 

intensiva neonatal  

(UTIN) 

Opinião 

de 

especialist

a 

Terapeutas 

ocupacionais de 

UTIN 

Informações 

organizadas em 3 

áreas: o bebê, a 

família e o 

ambiente na 

UTIN 

- avaliação e 

intervenção 

sobre o DNPM; 

- tratamento de 

integração 

sensorial; 

intervenção do 

desenvolvimento 

neurológico; 

- adaptação ao 

ambiente 

altamente 

técnico da UTIN 

Dittz et al. 

(2006), 

Brasil. 

Google 

acadêmi

co 

Relatar a 

experiência da 

atuação da TO no 

Hospital 

Sofia Feldman, 

visando uma 

assistência integral 

e humanizada à 

mulher e ao recém-

nascido. 

Relato de 

Experiênci

a 

Equipe 

Multiprofissional 

e ambiente 

hospitalar 

Possibilitar a 

vivência da 

gestação de risco 

de maneira mais 

segura e tranquila, 

favorecer o 

desenvolvimento 

do vínculo 

Mãe-filho em 

situação de 

prematuridade e 

contribuir na 

orientação sobre 

cuidados com o 

bebê. 

 

- Atividades de 

lazer, lúdicas e 

recreativas; 

- Orientação 

sobre as 

condições 

clínicas e o 

desenvolvimento 

do bebê. 

-estimulação da 

amamentação 

através da 

realização do 

cuidado mãe 

canguru. 

Reid et al 

(2003), 

Canadá 

 

 

 

Pub 

Med 

Investigar como os 

TO avaliam a 

alimentação infantil 

e quais os recursos 

utilizam para 

avaliá-la 

Estudo 

Qualitativ

o 

13 TO com 

experiência em 

alimentação 

infantil 

TOs preferem a 

observação da 

atividade ao invés 

de usar uma 

escala 

padronizada; 

abordagem ainda 

muito intuitiva, 

baseada na 

tentativa-erro 

-Observação da 

amamentação, do 

contexto e de 

respostas 

comportamentais 

do bebê durante 

a alimentação; 

observação do 

controle motor-

oral (sucção-

deglutição-

respiração); 
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fatores 

fisiológicos e 

fatores 

relacionados à 

integração 

sensorial. 

Williams 

et al. 

(2001), 

EUA 

 

Pub 

Med 

Descrição de um 

tipo de transtorno 

de integração 

sensorial: 

defensividade 

sensorial e avalia a 

possível relação 

desse distúrbio com 

a dificuldade de 

amamentação do 

bebê. 

Relato de 

caso 

Quatro bebês, 

apresentando 

dificuldade na 

amamentação 

desde a primeira 

semana de vida. 

Tratamento 

preventivo após 

acompanhamento 

de três irmãos 

com transtornos 

de integração 

sensorial, 

melhorando o 

quadro do último 

bebê nascido. 

-Tratamento de 

integração 

sensorial, como 

por exemplo: 

dessenssibilizaçã

o, toque 

profundo, 

posicionamento. 

Smith et 

al. (1988), 

EUA 

Pub 

Med 

Avaliar o efeito da 

TO diária sobre os 

comportamentos de 

sucção nutritivos e 

não-nutritivos de 

três recém-nascidos 

prematuros de alto 

risco. 

Estudo 

experimen

tal 

N= 3 bebês da 

UTIN com 

dificuldades para 

a alimentação 

A TO pode 

melhorar o 

desenvolvimento 

da sucção no 

neonato 

prematuro, 

através  de 

diferentes tipos de 

estímulos 

sensoriais: 

vestibular, 

estimulação tátil 

proprioceptiva ou 

perioral.  Para 

esclarecer o efeito 

de técnicas 

específicas, 

estudos adicionais 

são necessários. 

-Estimulação 

sensorial 

multimodal 

individualizada; 

 

-Estimulação da 

resposta 

adaptativa 

normal, 

organização 

motora , o 

controle do 

Estado 

regulatório, e as 

reações 

automáticas do 

bebê. 

 

 

 

Quadro 1: Descrição dos artigos analisados 
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DISCUSSÃO 

 

A partir dos trabalhos analisados foi possível verificar que a prática da terapia 

ocupacional na promoção do aleitamento materno no âmbito internacional parece obter maior 

visibilidade quando comparada à prática desenvolvida no Brasil. Encontra-se apenas um estudo 

brasileiro (DITTZ, 2006), mostrando que trata-se de uma prática incipiente surgida a partir da 

perspectiva da assistência integral e humanizada à mulher e ao recém-nascido.  

Através de oficinas, GALHEIGO et al. (2007), analisaram que com a melhoria dos 

índices de morbi-mortalidade materno-infantil, as intervenções de terapia ocupacional passam a 

acontecer em âmbito hospitalar e se referem, em geral, a mulheres em situação de vulnerabilidade 

por pobreza; desnutrição; em acompanhamento pré e perinatal ou gravidez precoce ou tardia com 

tempo prolongado de internação.  

No que diz respeito à forma de avaliação da mamada pelo terapeuta ocupacional foi usada 

o instrumento Neonatal Oral–Motor Assessment Scale (NOMAS). Esta escala visa categorizar o  

padrão motor-oral  do recém-nascido identificando elementos que podem interferir na 

alimentação do bebê , HOWE et al. (2007), encontraram níveis aceitáveis de capacidade de 

resposta deste instrumento em uma coorte de recém-nascidos prematuros com 32 a 35 semanas 

de gestação porém são necessárias novas pesquisas para investigar a consistência interna do 

mesmo. Não foram encontrados estudos sobre sua validade ou adaptação cultural para o Brasil . 

Segundo REID & SUBRAMANIAM et al. (2003), embora existam ferramentas que 

avaliem os componentes específicos da alimentação, ainda não existe uma avaliação global das 

capacidades da alimentação do recém-nascido. Em seu estudo é citada a importância de preparar 

a criança para alimentação, sendo necessário observar as capacidades funcionais e capacidades 

fisiológicas do recém-nascido.  

Em 1989, foi proposto pelo UNICEF um protocolo para orientar a avaliação da 

amamentação.  Este busca identificar mães e bebês que precisam de apoio extra para iniciar a 

amamentação recomenda, de modo objetivo, incluir o desempenho na amamentação nos critérios 

de alta da maternidade. No protocolo são apresentados os comportamentos maternos e do recém-

nascido desejáveis e outros indicativos de problemas. Esse protocolo multidisciplinar é divulgado 

e utilizado em treinamento de equipes de maternidade no manejo do aleitamento materno, 

entretanto, não foram encontrados estudos sobre a aplicabilidade destes instrumentos 
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(CARVALHAES, 2003). Este protocolo, de avaliação, não foi citado nos estudos analisados, mas 

poderia ser uma ferramenta útil para o terapeuta ocupacional identificar o binômio (mãe e bebê) 

em risco ou com dificuldades na amamentação. Ele baseia-se na observação direta do binômio. 

Por meio da observação é possível identificar fatores que poderão influenciar na 

amamentação, como por exemplo, o posicionamento, a pega correta, o tipo de mamilo, a 

movimentação mandibular e o tom de voz da mãe ao se referir à criança (REID, 2003; 

SUBRAMANIAM, 2003). 

De acordo com a Classificação das ações voltadas ao aleitamento materno segundo o 

Modelo Pessoa-Tarefa-Ambiente, podemos notar que a maioria dos artigos selecionados para o 

presente estudo de revisão integrativa da literatura, se enquadra no modelo de ações centrado na 

Pessoa, ou seja, ações centradas nos componentes físicos, cognitivos ou psicossociais da mãe ou 

recém-nascido. Três estudos possuem suas ações voltadas somente para a tarefa, ou seja, ações 

centradas na área de desempenho ocupacional alimentação, representada pela atividade 

amamentação.  

 

Quadro 2 – Classificação das ações voltadas ao aleitamento materno identificadas pelos 

estudos segundo o Modelo Pessoa-Tarefa-Ambiente 

 

 PESSOA TAREFA AMBIENTE 
Smith et al. (1988) X   
Williams et al. (2001) X X  
Reid et al (2003) X   
Vergara et al. (2006) X X X 
Dittz et al.(2006) X   
Howe et al. (2007)  X  

Legenda: 
PESSOA – ações centradas nos componentes físicos, cognitivos ou psicossociais da mãe ou recém-nascido. Por 

exemplo: estimulação sensorial, do controle motor-oral, do vínculo, aconselhamento, etc. 

TAREFA – ações centradas na área de desempenho ocupacional – auto-cuidado, representada pela atividade 

amamentação. Por exemplo: posicionamento adequado, pega adequada, segurança etc. 

AMBIENTE – ações centradas no ambiente físico ou social. Por exemplo: rolos de posicionamento, apoio social, 

desmistificação de mitos sobre a amamentação, cultura, etc. 

 

 

VERGARA et al. (2006), com o intuito de fornecer uma referência para  

terapeutas ocupacionais para a prática em uma unidade de terapia intensiva neonatal  
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(UTIN), faz alusão ao modelo Pessoa- tarefa- ambiente, uma vez que organizou as suas 

informações em ações direcionadas ao bebê, a família e o ambiente na UTIN.  

Baseando-se no modelo Pessoa-Tarefa-Ambiente, a pessoa, no caso o recém-nascido e a 

mãe, estabelecem uma relação de negociação que se caracteriza uma interdependência entre as 

capacidades da pessoa, as demandas da tarefa e as demandas do ambiente (HOWE, 2011). Dessa 

forma, mesmo recém-nascido a termo podem apresentar dificuldades na amamentação.   

Para HOLM et al (2011) a criação de um ambiente terapêutico para acomodar a redução 

da capacidade relacionada à pessoa, tarefa ou ambiente podem melhorar o desempenho 

Ocupacional - amamentação.   

 Dentre as ações de apoio ao aleitamento materno encontradas e recomendadas pelos 

estudos analisados, destaca-se a observação do binômio mãe/ neonato durante uma mamada. 

Percebe-se que tal conduta pode ser utilizada tanto na avaliação quanto na intervenção realizada 

pelo terapeuta ocupacional (CARVALHAES, 2003). 

Frente aos achados pode-se dizer que a produção cientifica relativa à atuação do terapeuta 

ocupacional no aleitamento materno encontra-se em desenvolvimento e está centrada em ações 

voltadas para os componentes do desempenho ocupacional do recém-nascido e da mãe. A 

variabilidade dos estudos dificulta comparações. 

Por fim, os estudos sugerem o uso de uma abordagem adaptativa baseada na tentativa e 

erro pelos terapeutas ocupacionais que intervém com a reabilitação da alimentação infantil, 

especificamente amamentação. Uma abordagem de tentativa e erro sugere aos terapeutas 

ocupacionais construírem por meio de experiências adquiridas uma imagem completa do seu 

papel na alimentação infantil.  (REID, 2003; SUBRAMANIAM, 2003). 
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CONCLUSÃO 

 O aleitamento materno desempenha papel importante na saúde da mulher e da criança 

tanto do ponto de vista nutricional quanto imunológico e psicossocial. O ato de amamentar 

representa uma atividade da vida diária elementar para o bebê e para a mãe. Foi possível observar 

a partir dos artigos analisados que atualmente, efetuam-se esforços no sentido de resgatar e 

valorizar tal prática. Neste sentido, faz-se necessária a intervenção de profissionais que atuem na 

prevenção e no manejo das dificuldades apresentadas pela mãe ou recém- nascido. 

 As ações da Terapia Ocupacional no aleitamento materno foram identificadas e 

classificadas segundo o Modelo Pessoa-Tarefa-Ambiente, sendo destacadas as ações centradas no 

componente físico, cognitivo ou psicossocial, no caso a mãe e o recém-nascido.   

 Vemos que o fato de observar a sucção é um fator importante para amamentação 

satisfatória, entretanto foi possível identificar outros fatores responsáveis no bom desempenho da 

atividade.  

 Baseando nos trabalhos estudados, vemos que produções da T.O nessa área é reduzida. 

Novos estudos são recomendados, principalmente no Brasil, visando descrever melhor o papel 

deste profissional no manejo do aleitamento materno. 
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