
Introdução: O indicador “iniciação precoce da amamentação” é determinado pela 
proporção de crianças nascidas nos últimos 24 meses que foram amamentados na 
primeira hora de vida. Contudo, o benefício obtido não se resume apenas à 
transferência de nutrientes, mãe-bebê, nessa primeira hora. Proporcionar que o bebê 
seja levado à mama logo após o nascimento e que tenha a oportunidade de ser 
amamentado oferece resultados positivos que incluem redução da mortalidade e  
maior duração da amamentação. O conceito de comensalidade proposto no Guia 
Alimentar para a População Brasileira envolve o tempo e a atenção envolvida, o 
ambiente e a partilha da companhia. Tais circunstâncias podem estar associadas ao 
início precoce da amamentação. Acredita-se que a vivência corporal mãe-bebê nesse 
momento (primeira hora) promova uma experiência integradora importante como 
primeira experiência de partilha/comensalidade. Objetivo: Descrever as vivências 
maternas do nascimento com ou sem amamentação na primeira hora de vida e 
analisar a contribuição desse momento para a temática do ato de comer. Métodos: 
Este trabalho apresenta parte dos resultados obtidos na pesquisa “Experiências 
maternas durante a vivência do nascimento” submetida à Plataforma Brasil, sob o 
CAAE 25208719.0.0000.5421 e aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sob o parecer n° 
4.232.781. Trata-se de um estudo exploratório e descritivo, com base em história oral 
temática sobre a vivência de dez mães com ou sem contato pele a pele na primeira 
hora de vida com os recém-nascidos, sendo o binômio elegível para esse contato no 
momento do nascimento. A análise dos dados seguiu o método de Análise de 
Conteúdo temático-categorial e ocorreu após gravação, transcrição integral e 
textualização das entrevistas. A abordagem da comensalidade foi explorada nas 
questões: “Como você esperava que acontecesse esse encontro?” e “Você recebeu 
alguma informação sobre como deveria acontecer esse primeiro contato?”, além da 
subcategoria analítica “Expressão do desejo materno de estar como o bebê”. 
Resultados: Das dez mães entrevistadas, três tiveram contato pele a pele e uma 
outra teve a amamentação na primeira hora. No entanto, independentemente do 
desfecho, todas desejavam que esse contato e a amamentação tivessem ocorrido 
logo após o nascimento. Os aspectos citados para o ambiente apropriado foram 
contato pele a pele, liberdade para a duração desse contato, quietude, baixa 
luminosidade, música ambiente, amamentação e presença do acompanhante. Não 
houve preocupação materna sobre a sucção efetiva, embora isso tenha sido buscado 
pelos profissionais que assistiram o período de pós-parto imediato. As mães que 
tiveram uma vivência de contato pele a pele e/ou de amamentação em sala de parto 
tiveram esse desejo realizado, enquanto as demais demonstraram um núcleo de 
frustração e angústia pelo desejo não realizado. As orientações sobre o contato pele 
a pele fornecidas pelos profissionais durante a gestação foram pautadas nos seus 
benefícios fisiológicos. Conclusão: O conceito de comensalidade, para as mães 
deste estudo, se construiu a partir da primeira experiência delas e seus bebês com a 
iniciação precoce da amamentação. Agradecimento: Peccia, LF recebeu apoio do 
CNPq para realização do mestrado. 

 

Eixo temático: 4) Nutrição intrauterina, aleitamento materno e alimentação complementar;  

 

Interesse em concorrer a apresentação oral: (sim) 


