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Amamentação na primeira hora de vida: Correlação com a continuidade até os seis 

meses de modo exclusivo. 

 

Resumo 
 
A promoção do aleitamento materno deve ser vista como uma ação importante 

para a vida de um bebê e sua família, pois o leite humano é o alimento ideal e deve 

ser exclusivo até os seis meses de vida. Amamentação na primeira hora tem um 

efeito protetor sobre a mortalidade neonatal e buscaremos o reconhecimento desse 

ato através de um estudo quantitativo de caráter descritivo, com o objetivo de 

conhecer o significado da vivência em amamentar na primeira hora de vida e a sua 

correlação na continuidade desse aleitamento de modo exclusivo até o sexto mês 

de vida do bebê. O desenvolvimento desta contribuirá para que as puérperas 

conheçam a importância não só do valor nutricional, mas também do vínculo mãe-

filho que a amamentação proporciona.  

 
Introdução 
 
O leite materno é o alimento ideal para o lactente, sendo o mais completo em 

nutrientes e anticorpos. Ele oferece vantagens para o bebê, para a mãe, família e 

para o Estado (COTTA et al., 2011). Para o bebê fornece água, vitaminas, 

minerais, ferro, lactose, proteínas e gordura, além de efeito protetor contra 

infecções como diarreia, pneumonia, infecção urinária e de ouvido, doenças 

alérgicas e autoimunes como eczemas, bronquite e diabetes (IBFAN-BRASIL, 2007 

apud COTTA et al., 2011). Obtêm um melhor desenvolvimento neuropsicomotor, 

emocional e em testes de Inteligência, melhor resposta a vacinação e menor risco 

de desenvolver doenças crônicas como hipertensão e obesidade (IBFAN-BRASIL, 

2007). Ele é de fácil digestão, além de ajudar na excreção do mecônio (ALVES et 

al., 2013). Para a mãe reduz o sangramento após o parto, protege contra uma nova 

gravidez se esse for exclusivo, menor risco de câncer de mama e de ovário, menor 

incidência de depressão pós-parto, perda mais rápido do peso, reduz risco de 

artrite reumatoide, além de estabelecer um vínculo de amor e carinho mãe-filho 

(IBFAN-BRASIL, 2007 apud LOBATO et al. 2011). Para a família está relacionado 

com o custo e praticidade. Para o Estado é de baixo custo e reduz o índice de 

mortalidade infantil (COTTA et al., 2011). 



O contato pele a pele com a mãe imediatamente após o nascimento proporciona 

uma tranquilidade para a mãe e bebê incomparável. Sendo essa uma prática que 

pode reduzir em 22% a mortalidade neonatal, quando mais se prorroga o início do 

aleitamento mais chances de morte por infecção (BOCCOLINI et al., 2013). Dentre 

os profissionais da saúde que podem realizar essa aproximação, destaca-se o 

enfermeiro, por estar mais próximo da puérpera e do recém-nascido nos diferentes 

níveis de atenção à saúde (BARBOSA et al., 2010).  

O desenvolvimento desta contribuirá para com as puérperas, incentivando as a 

amamentarem até os seis meses exclusivos, mediante o contato precoce que teve 

na maternidade, pois reconhecerá a importância do aleitamento materno, do valor 

nutricional do leite, da técnica correta para amamentar e consequentemente isso 

facilitará a continuidade do aleitamento materno. 

 
Objetivos 
 
- Identificar se as puérperas sabem da importância do contato imediato com seus 

recém-nascidos na primeira hora de vida; 

- Verificar se há relação entre o estímulo de amamentar na primeira hora de vida e 

a sua continuidade até os seis meses de vida de modo exclusivo; 

- Sistematizar o acompanhamento do aleitamento materno das crianças que foram 

amamentadas na primeira hora de vida até completar um mês e posteriormente 

completar seis meses de vida. 

 
Metodologia  
 
Esta pesquisa será realizada no Hospital Maternidade Santa Isabel dirigida pela 

Famesp – Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, de Botucatu. 

Serão inclusas gestantes com idade superior de 18 anos, de Bauru, parto normal 

no mês de Agosto de 2014, que amamentaram seus bebês logo após o nascimento 

(em sala de parto ou alojamento conjunto) e que aceitarão participar da pesquisa. 

Não serão inclusas recém-nascido ou puérpera que teve seu destino a Unidade de 

Terapia Intensiva (UTI) e sorologia positiva para HIV. Os dados serão coletados em 

três momentos: o primeiro na sala pós-parto, segundo questionário depois de um 

mês e o terceiro depois de seis meses com as mães na Unidade Básica de Saúde 

de seu bairro ou em suas casas se assim preferirem. Após o preenchimento dos 



questionários, as participantes receberão orientações acerca do aleitamento 

materno. 

 

Desenvolvimento 

Os dados serão coletados em três momentos: o primeiro na sala pós-parto, 

segundo questionário depois de um mês e o terceiro depois de seis meses com as 

mães na Unidade Básica de Saúde de seu bairro ou em suas casas se assim 

preferirem. Após o preenchimento dos questionários, as participantes receberão 

orientações acerca do aleitamento materno. 

 
 
Resultados Preliminares 
 

A pesquisa será desenvolvida a partir do mês de agosto, pois teve a aprovação do 

comitê de ética em julho.  
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