
 

 

 

 

RELAÇÃO ENTRE O TIPO DE PARTO E ALEITAMENTO MATERNO NA PRIMEIRA 
HORA DE VIDA  

Introdução: O parto normal reduz o risco de infecções e desconforto respiratório no 
neonato, rápida recuperação materna e favorecimento da lactogênese. Em contrapartida, 
o percentual total de partos cesáreos no Brasil ultrapassa a recomendação da Organização 
Mundial da Saúde de 15%, podendo ser um fator de risco para a prática do aleitamento 
materno, favorecendo o desmame precoce. Objetivo: Avaliar associação do tipo de parto 
com a prática do aleitamento materno na primeira hora de vida de recém-nascidos. 
Métodos: Trata-se de um estudo transversal, com puérperas adultas usuárias de treze 
Unidades Básicas de Saúde de Aracaju, Sergipe. A coleta de dados ocorreu em dois 
momentos: 1) na gestação, aplicando-se presencialmente questionário digitalizado para 
obtenção de dados socioeconômicos, demográficos e obstétricos e 2) no pós-parto, por 
meio de entrevista por telefone com aplicação de questionário digitalizado, para obtenção 
de dados do parto e pós-parto imediato. Os dados foram exportados para o Microsoft Office 
Excel. A análise estatística foi realizada pelo software Stata versão 14. Realizou-se análise 
descritiva e cálculo de frequências absolutas e relativas e os testes de Kolmogorov-Smirnov 
e Qui-Quadrado. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 
Federal de Sergipe, sob parecer de nº 2.897.523. Resultados: Participaram 138 puérperas, 
com média de 4,8 meses de pós-parto (DP 3,44), média de idade de 26,5 anos (DP 5,88), 
93,5% declararam-se pretas ou pardas, 44,5% possuíam escolaridade até o ensino médio 
incompleto e 53,6% renda familiar inferior ou igual a um salário-mínimo. Do total, 93,1% 
tiveram número adequado de consultas pré-natal, 34,3% tiveram intercorrência na 
gestação, 11,1% tiveram intercorrência no parto, 65,4% tiveram parto normal, 15,4% dos 
recém-nascidos foram internados após o nascimento e 65,6% foram amamentados na 
primeira hora de vida. Observou-se que as mulheres que tiveram parto normal foram as 
que mais amamentaram na primeira hora de vida (72,3% e 27,7%, p=0,03) e dos recém-
nascidos que foram internados após o nascimento, apenas a minoria foi amamentada na 
primeira hora (8,2% 91,8%, p=0,01). Conclusão: Conclui-se ser alta a frequência de 
cesarianas e de não amamentação na primeira hora na amostra avaliada, sendo que o 
parto normal esteve associado a amamentação na primeira hora. Fomento: Ministério da 
Saúde, CNPq, FAPITEC, Secretaria de Saúde do Estado de Sergipe. 

Eixo temático: Nutrição intrauterina, aleitamento materno e alimentação complementar. 
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