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Resumo: Este estudo teve como objetivo avaliar os fatores associados ao trauma 

mamilar em lactantes, tendo como resultado dois artigos. O primeiro intitulado “Fatores 

associados ao trauma mamilar no período lactacional: uma revisão sistemática” foi 

fundamentado na busca de publicações indexadas nas bases de dados Medical 

Literature Analysis and Retrieval System 

Online/Pubmed, Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, e 

ScienceDirect, sem restrição de idioma ou período de publicação. Foram identificados 

como fatores de risco para o trauma mamilar: mãe de raça/cor branca ou amarela, 

primiparidade, presença de fissura mamilar em gestações anteriores, mãe não residir 

com o companheiro, uso de anestesia no parto, idade gestacional do recém-nascido entre 

37e 40 semanas, presença de mamada na primeira hora de vida, mamilos semiprotrusos 

e/ou mal formados, posicionamento inadequado entre mãe e filho, pega incorreta do 

lactente ao seio materno, presença de ingurgitamento mamário, dor mamilar, uso de 

mamadeira, uso de chupeta e mastite lactacional. Por outro lado, a orientação recebida 

sobre pega e posicionamento do lactente ao seio materno durante o pré-natal foi 

considerada como fator de proteção contra o trauma mamilar. O segundo artigo 

intitulado “Fissura mamilar: estudo de variáveis latentes no primeiro mês pós-parto” 

consistiu em uma análise transversal de uma coorte de nascidos vivos, de caráter 

observacional e prospectiva, que estudou a díade mãe-filho. A prevalência de fissura 

mamilar observada em lactantes no primeiro mês pós-parto foi de 35.9%. Verificou-se 

entre as variáveis latentes que o estado emocional materno desfavorável (OR= 1.65; IC 

95%= 1.26-2.16) e menor disponibilidade para amamentar (OR= 1.80; IC 95%= 1.25-

2.59) associaram-se à fissura mamilar, assim como as covariáveis parto em unidade não 

credenciada como Hospital Amigo da Criança (OR= 1.48; IC 95%= 1.07-2.03), parto 

cesáreo (OR= 1.72; IC 95%= 1.33-2.24), posicionamento inadequado do neonato 

durante a mamada (OR= 3.91; IC 95%= 1.02-14.99), pega incorreta do lactente ao seio 

materno (OR= 14.36; IC 95%= 7.80-26.46) e presença de ingurgitamento mamário 

(OR= 2.74; IC 95%= 2.10-3.58). Ações de prevenção contra os fatores de risco do 

trauma mamilar são necessárias para evitar esta importante causa de dor durante a 

mamada e de desmame precoce. 

 


