
Reconhecendo as inúmeras vantagens do aleitamento materno (AM), a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas para a Infância

(UNICEF) recomendam o AM exclusivo (AME) nos primeiros seis meses de vida e a sua manutenção associada a uma alimentação complementar até pelo menos

aos dois anos de idade. A Iniciativa Hospitais Amigos dos Bebés visa promover e proteger a prática do AM, capacitando a mãe para a prática da amamentação.

A nível nacional, verificam-se taxas de AM elevadas à alta da maternidade, com uma posterior diminuição significativa ao longo dos primeiros meses de vida.

Com este estudo pretende-se conhecer a epidemiologia do aleitamento materno num Hospital Amigo dos Bebés (HAB), nos primeiros seis meses de vida, utilizando

definições de acordo com a OMS e analisar os fatores que influenciam a sua manutenção e abandono.

Introdução

Estudo observacional, longitudinal e analítico, realizado entre 6 de fevereiro e 26 de março, num HAB. Os dados foram obtidos a partir da aplicação de um inquérito

durante o puerpério e posterior contacto telefónico aos 2, 4 e 6 meses de vida, que avaliou a continuidade do AM. Foram avaliadas as variáveis demográficas, tipo de

parto e práticas hospitalares, que poderiam influenciar o início e manutenção da amamentação. Foi utilizado o SPSS® versão 26 para a análise estatística.

Resultados

Tabela 1. Caracterização Amostra

Caracterização Sociodemográfica

Idade materna média (anos) 31,8  5,4

Curso superior 46,8%

Trabalho 80,6%

Caracterização Gestação e Nascimento

Idade gestacional ≥ 37S 92,5%

Parto vaginal 78,6%

Multípara 46,3%

Caracterização da Amamentação

Experiência prévia positiva (≥ 4 meses) 49,6%

Conhece 2 vantagens do leite materno 91,0%

Realizou contacto pele-a-pele 61,7%

Amamentou na 1º hora de vida 61,7%

Prevalência do Aleitamento Materno até aos 6 meses de vida em lactentes nascidos num 

Hospital Amigo dos Bebés

A taxa de AM à data da alta de 97,5% e 100% dos RN pré-termo poderá refletir o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde junto deste grupo que apresenta

dificuldades acrescidas de amamentação relacionadas com a sua imaturidade.

A taxa de AME na alta foi superior a 80%, no RN termo, e nos primeiros 5 meses foi de cerca de 60%, que representou valores superiores a dados nacionais. A baixa

taxa de AME aos 6 meses, de cerca de 20%, está relacionada com início de diversificação alimentar precoce relativamente ao recomendado pela OMS e UNICEF, que

defendem a manutenção do AME até aos 6 meses.

Verificou-se que a realização do contacto pele-a-pele se associou a melhores taxas do AM e AME ao longo dos 6 meses, o que evidencia a importância das práticas e

rotinas nas Maternidades que apoiam o aleitamento materno. A experiência prévia positiva, o nível de escolaridade elevado e a condição profissional da mãe também

se relacionaram com melhores resultados de amamentação. É necessário que se continue a promover e a proteger o AM, de forma a se atingir a meta proposta pela

OMS para 2025, cujo objetivo é que pelo menos 50% das crianças se mantenha em AME até aos 6 meses de idade.
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Tabela 2. Variáveis associadas ao AM

Mês Variáveis P value ORa (IC a 95%)

Alta AME

Contacto Pele-a-pele 0,003 3,3 (1,5 – 7,2)

Idade Gestacional > 37S 0,001 9,5 (2,6-34,8)

Experiência prévia positiva 0,034 3,5 (1,1 – 11,0)

2M AM Contacto Pele-a-pele 0,006 2,9 (1,6 – 5,2)

2M AME Contacto Pele-a-pele < 0,001 3,0 (1,4 – 6,4)

4M AME
Contacto Pele-a-pele 0,003 2,4 (1,4 – 4,4)

Profissionalmente ativa 0,022 2,3 (1,1 – 4,9)

4M AM
Contacto Pele-a-pele 0,002 2,8 (1,4 – 5,3)

Trabalhadora 0,010 2,7 (1,3 – 5,7)

6M AME
Contacto Pele-a-pele 0,040 2,5 (1,1 – 5,9)

Licenciatura 0,014 2,6 (1,2 – 5,4)

6M AM
Contacto Pele-a-pele 0,002 2,7 (1,5 – 4,9)

Trabalhadora 0,009 2,7 (1,3 – 5,7)

Resultados obtidos pelo teste do qui-quadrado e posterior ajuste pela regressão logística. ORa: : odds ratio ajustado 

Métodos
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Na alta: nos RN de termo a taxa de AME é 83,9%

Na alta: nos RN pré-termo taxa de AM é 100%

Aos 6 meses: mais de 64,7% dos lactentes em AM

mais de 50% lactentes faziam LM como única fonte de leite, associada ou não a diversificação alimentar

AME em 19,9% dos lactentes

Figura  1. Prevalência do Aleitamento Materno à data da alta Figura 2. Prevalência do Aleitamento Materno ao longo dos primeiros 6 meses de vida
Legenda: RN – recém-nascidos
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