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RESUMO 

Introdução: A Organização Mundial da Saúde preconiza o apoio ao aleitamento materno ao 

nascimento e ao aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. O Projeto Parto 

Adequado teve como objetivo aprimorar a atenção pré-natal e ao parto em maternidades 

privadas e a Pesquisa Nascer Saudável buscou avaliar esse Projeto. Objetivos: Estimar a 

prevalência de amamentação na primeira hora de vida e de aleitamento materno exclusivo 

durante a internação hospitalar em maternidades privadas e analisar fatores associados a esses 

desfechos. Métodos: A Pesquisa Nascer Saudável foi um estudo transversal conduzido em 2017 

em 12 hospitais privados que participaram do Projeto Parto Adequado. Foi adotada amostra 

complexa e coletadas informações de 400 puérperas por hospital, mediante entrevista e 

observação de prontuário, sendo excluídas condições que impedissem a amamentação ao 

nascimento, como mães HIV positivas e recém-nascidos com malformações severas. Na análise 

foi utilizada regressão logística múltipla, segundo modelo teórico hierarquizado. Resultados: 

a prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida foi de 57,1%. Escolaridade 

materna mais baixa (ORa= 0,643), nível socioeconômico mais baixo (ORa = 0,687), ter sido 

submetida à cesariana (ORa = 0,649), o recém-nato ser prematuro tardio (ORa = 0,660) e não 

ficar em alojamento conjunto (ORa = 0,669) se associaram negativamente ao desfecho. Ter 

recebido informação sobre a importância da amamentação ao nascimento no pré-natal (ORa = 

2,585), ter sido alvo do modelo assistencial Parto Adequado (ORa = 1,273) ), contato pele a 

pele ao nascimento (ORa = 2,127) e bebê do sexo feminino (ORa = 1,194) se associaram 

positivamente ao desfecho. A prevalência de aleitamento materno exclusivo na maternidade foi 

de 65,2%. Multiparidade (ORa = 1,519), doença materna (ORa = 0,740), início tardio do pré-

natal (ORa = 0,436), parto em hospitais de operadoras de saúde (ORa = 0,633), aleitamento 

materno na primeira hora de vida (ORa = 1.951), baixo peso ao nascer (ORa = 0,311) e não ter 

permanecido em alojamento conjunto (ORa = 0,441) se mostraram associados ao aleitamento 

materno exclusivo. Conclusões: A prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida 

foi considerada boa, segundo parâmetros da OMS. Orientação pré-natal sobre sua importância, 

ter sido alvo do modelo assistencial Parto Adequado e contato pele-a-pele ao nascimento foram 

fatores de proteção para esse desfecho. A prevalência de aleitamento materno exclusivo durante 

a internação hospitalar foi elevada. A amamentação ao nascimento contribuiu para essa prática, 

enquanto a separação mãe-filho mostrou influência negativa.  

Palavras-chave: aleitamento materno, maternidades, setor privado, estudos transversais.  

  



  

ABSTRACT  

Introduction: Support to breastfeeding at birth and to exclusive breastfeeding in the first 6 

months of life are recommended by the World Health Organization. The Adequate Childbirth 

Project aimed to improve prenatal and childbirth care in private maternity hospitals and the 

Healthy Birth Research sought to evaluate this Project. Objectives: The present study aims to 

estimate the prevalence of breastfeeding in the first hour of life and of exclusive breastfeeding 

during maternity stay in private hospitals and to analyze factors associated with these outcomes. 

Methods: The Healthy Birth Research was a cross-sectional study conducted in 2017 in 12 

private hospitals that participated in the Adequate Childbirth Project. A complex sample was 

adopted, and information was collected from 400 puerperal women per hospital, through 

interviews and observation of medical records. Conditions that prevented breastfeeding at birth, 

such as HIV-positive mothers and newborns with severe malformations were excluded.  

Multiple logistic regression was used according to a hierarchical theoretical model. Results: 

Prevalence of breastfeeding in the first hour of life was 57.1%. Lower maternal education (aOR 

= 0.643), lower socioeconomic status (aOR = 0.687), cesarean section (aOR = 0.649), being 

late preterm (aOR = 0.660) and not rooming-in (aOR = 0.669) were negatively associated with 

the outcome. Having received information about the importance of breastfeeding at birth during 

prenatal care (aOR = 2,585), being target of the Adequate Childbirth care model (aOR = 1,273), 

skin-to-skin contact at birth (aOR = 2,127), and female newborn (aOR = 1,194) were positively 

associated with the outcome. The prevalence of exclusive breastfeeding during maternity stay 

was 65.2%. Multiparity (aOR = 1.519), maternal diseases (aOR = 0.740), late onset of prenatal 

care (aOR = 0.436), delivery in health operator hospitals (aOR = 0.633), breastfeeding in the 

first hour of life (aOR = 1,951), low birth weight (aOR = 0.311) and non rooming-in (aOR = 

0.441) were associated with exclusive breastfeeding. Conclusions: The prevalence of 

breastfeeding in the first hour of life was high, according to WHO parameters. Prenatal 

guidance about breastfeeding at birth, being target of the Adequate Childbirth care model and 

skin-to-skin contact at birth were protective factors for the outcome. The prevalence of 

exclusive breastfeeding during maternity stay was high, and breastfeeding at birth contributed 

to this practice, while non rooming-in showed a negative influence on the outcome. 

 

Keywords: Breast feeding; Maternity hospitals; Private sector; Cross-Sectional Studies. 
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APRESENTAÇÃO 

Sou formada em medicina pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e fiz 

residência médica em pediatria no Hospital Universitário Pedro Ernesto (HUPE) com término 

em 2018. Após formada em medicina trabalhei em maternidade, atuando em sala de parto e 

participando da rotina de alojamento conjunto no Hospital da Mãe em Mesquita, RJ, onde me 

interessei por entender as dificuldades enfrentadas pelas mães ao tentar praticar o aleitamento 

materno exclusivo. 

Durante a formação como médica e, posteriormente, como pediatra tive a oportunidade de 

conhecer o HUPE, o qual possui maternidade de referência para gestantes de alto risco, além 

de ser credenciado na Iniciativa do Hospital Amigo da Criança. Como residente de pediatria, 

assim como todos os profissionais de saúde da maternidade, fiz o curso de amamentação como 

forma de qualificação profissional. Sabendo da importância do aleitamento materno exclusivo 

na saúde da criança e suas vantagens, interessei-me em aprofundar no estudo do assunto.  

A escolha do mestrado no campo da Saúde Coletiva para realizar esse projeto se deu pelo 

meu intenso interesse pela área, além de ser fundamental para o entendimento da sociedade em 

que vivemos. Portanto, é uma decisão antes de tudo política e ideológica, por entender que esse 

campo deve ser fortalecido por sua imensa importância na comunidade. 

Ao ingressar nesse mestrado tive contato com o Projeto Parto Adequado e a Pesquisa Nascer 

Saudável que abordam o tema do aleitamento materno ao nascimento em hospitais da rede 

privada de atenção à saúde. Com essa aproximação, me interessei em investigar dois desfechos: 

a amamentação na primeira hora de vida e o aleitamento materno exclusivo durante a internação 

hospitalar nos hospitais participantes da Pesquisa Nascer Saudável. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Benefícios do aleitamento materno  

O aleitamento materno promove a saúde física e mental da criança e previne mortes 

infantis. A amamentação diminui a morbidade devido à diarreia e infecções respiratórias (Horta 

& Victora, 2013), reduz a internação por doenças do trato respiratório inferior (Toma & Rea, 

2008), previne otite em menores de 2 anos (Bowatt et al, 2015), diabetes melitus tipo 2 e 

apresenta efeito positivo na cognição (Victora et al, 2016). Mesmo em populações de alta renda, 

reduz a mortalidade por enterocolite necrosante e síndrome de morte súbita infantil (Victora et 

al, 2016). Traz benefícios à mãe, atuando na prevenção de diabetes melitos tipo 2, câncer de 

mama e de ovário (Victora et al, 2016; Toma & Rea, 2008). Possui a capacidade de reduzir em 

13% as mortes em crianças menores de 5 anos (Jones et al, 2003), assim como em 19 a 22% as 

mortes neonatais, se praticado na primeira hora de vida (Edmond et al, 2006).  

Rollins et al (2016) discutem a importância do aleitamento materno para além de seus 

efeitos biológicos, e ressaltam seus efeitos ambientais, já que é uma forma sustentável de 

alimentação, não gerando resíduos e gastos de água. No mesmo estudo, reforçam a importância 

de políticas de controle de produtos vendidos como substitutos do leite materno para o estímulo 

a amamentação. A substituição do leite materno, além de impedir que os lactentes usufruam de 

seus benefícios, gera perdas intelectuais e econômicas de cerca de US$ 302 bilhões anuais e 

0,49% da renda nacional bruta mundial (Rollins et al, 2016).  

 

1.2 Histórico, programas e recomendações atuais 

O incentivo à amamentação nem sempre foi uma realidade no Brasil, e os benefícios 

desta prática não eram bem conhecidos. Não existem estudos nacionais que documentem os 

índices de amamentação em décadas anteriores aos anos 70. Inquérito domiciliar nacional 

realizado em 1975 estimou a mediana da duração da amamentação em 2,5 meses (Venancio & 

Monteiro, 1998), registrando a baixa frequência da amamentação na época.  

Esses baixos índices de aleitamento materno não eram uma realidade apenas brasileira, 

mas mundial. Em 1974, foi lançado o livro “The baby killer”, no qual o autor, Mike Muller 

(1974), faz uma série de denúncias às indústrias de alimentos infantis, principalmente a Nestlé. 

Mike Muller mostrou que o marketing praticado pelas multinacionais fabricantes de leite 

artificial elevava os índices de morbimortalidade infantil nas populações pobres de países de 

Terceiro Mundo. A diarreia e a desnutrição foram consideradas como principais consequências 
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do "desmame comerciogênico". Em consequência do reconhecimento da influência da indústria 

sobre o desmame precoce e mortalidade infantil, a partir da década de 1970, começaram a ser 

criadas estratégias com o objetivo de promover o aleitamento materno e controlar a indústria 

de alimentos lácteos, por organismos nacionais e internacionais. Em 1979 ocorreu em Genebra 

a Reunião Conjunta OMS (Organização Mundial da Saúde) /UNICEF (United Nations 

Children's Fund) sobre Alimentação Infantil e da Criança Pequena. Decidiu-se neste evento que 

deveria ser elaborado um código de conduta ética quanto à propaganda de produtos que 

interferiam na amamentação. O Brasil participou desse evento, representado pela presidência 

do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição (INAN), e colaborou na elaboração do Código 

Internacional de Comercialização de Substitutos do Leite Materno (OMS, 1981). 

O Programa Nacional de Incentivo ao Aleitamento Materno (PNIAM) foi lançado em 

1981, desenvolvendo estratégias de ação na área de educação, comunicação social, saúde, 

controle estatal da propaganda de alimentos infantis e aprimoramento de leis de proteção à 

nutriz (Rea, 2003). Em 1985, o INAN realizou em Porto Alegre um Congresso Nacional de 

Aleitamento Materno e o Instituto Fernandes Figueira (IFF), da Fundação Oswaldo Cruz, 

iniciou a implantação de Bancos de Leite Humano (BLH), marcos importantes que deram 

ênfase à amamentação enquanto tema relevante no país (Ministério da Saúde, 2017).  

No final da década de 80 foram criadas algumas políticas pró-amamentação no país: 

aprovação da Norma Brasileira de Comercialização de Alimentos para Lactentes (NBCAL); 

estabelecimento de normas sobre funcionamento dos Bancos de Leite Humano e, na nova 

Constituição Brasileira, garantia do direito da trabalhadora à estabilidade e a 120 dias de licença 

maternidade e do pai a cinco dias de licença paternidade (Ministério da Saúde, 2017).  

Em 1989, a OMS e o UNICEF lançam a Declaração Conjunta sobre o Papel dos Serviços 

de Saúde e Maternidades (OMS/UNICEF, 1989), onde são mencionadas dez ações de incentivo 

ao aleitamento materno que as maternidades deveriam seguir - os “Dez Passos para o Sucesso 

do Aleitamento Materno” - um documento fundamental de estímulo a práticas protetoras da 

amamentação. Em 1990 foi assinada a Declaração de Inoccenti, que trouxe metas definidas e 

objetivos a serem alcançados pelos países na promoção da amamentação (OMS, 1991).  

Em 1991 foi lançada a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), com dois 

objetivos: mudar as rotinas hospitalares, através do cumprimento dos “Dez Passos Para o 

Sucesso da Amamentação” e não aceitar doações de substitutos do leite materno (Ministério da 

Saúde, 2008). No Brasil, a IHAC começou a ser implantada em 1992, com períodos de maior 

certificação e outros com menor número de hospitais certificados (Araújo & Schmitz, 2007).  
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Diversas organizações não governamentais (entre as quais a International Baby Food 

Action Network - IBFAN, La Leche League, e a International Lactation Consultant Association 

- ILCA) criaram em fevereiro de 1991 a Aliança Mundial de Ações Pró-Amamentação 

(WABA), com o objetivo de seguir os compromissos assumidos pelos países com a assinatura 

da Declaração de Inoccenti no início da década de 90. A WABA lançou a Semana Mundial de 

Aleitamento Materno (SMAM), incentivando grupos de todo o mundo a trabalhar a cada ano 

um tema na prática e a colocá-lo na mídia para ampla divulgação, cumprindo o papel de 

mobilizador social (WABA, 2018). 

 Em 1993, durante a SMAM cujo tema era o “Direito da Mulher no Trabalho”,  foi 

lançada a Mother-Friendly Workplace Initiative (MFWI). A SMAM teve como papel promover 

a conscientização sobre os direitos e necessidades das mulheres trabalhadoras que amamentam. 

As ações desenvolvidas pela MFWI instigaram mulheres trabalhadoras, empregadores, 

sindicatos, profissionais de saúde, grupos de ação comunitária e legisladores a desempenhar 

seus respectivos papéis para permitir a amamentação no local de trabalho (WABA, 2019).  

 O Projeto de Pesquisa-Ação Global Participativa (GLOPAR) foi lançado em 1994 pela 

WABA, com o objetivo de mobilizar grupos e indivíduos em todo o mundo para proteger, 

promover e apoiar o aleitamento materno. Os objetivos do projeto eram capacitar grupos 

nacionais, identificar os principais obstáculos à amamentação, ajudar no planejamento de 

programas e formulação de políticas, apoiar ONGs a desenvolverem estratégias que pudessem 

contribuir para o aleitamento materno e produzir materiais de referência nacionais e 

internacionais que medissem a implementação das metas da Declaração de Inocentti (1990) e 

outras diretrizes de política internacional (WABA, 2019). 

 Na atenção primária, a implementação da Iniciativa Unidade Básica Amiga da 

Amamentação (IUBAAM), em 1999, pela Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro, 

teve como objetivo estimular e instrumentalizar a rede básica de saúde para estabelecer 

estratégias de promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno nos serviços de pré-natal e 

de pediatria e contribuir para uma maior duração do aleitamento materno após sua 

implementação nas unidades (Oliveira et al, 2005).  

 Em 2000, o Ministério da Saúde aprovou a norma de orientação para a implantação do 

Método Canguru, estratégia que contribui para a humanização dos cuidados aos recém-nascidos 

com necessidade de hospitalização após o nascimento, sobretudo os que possuem baixo peso 

ao nascer (Ministério da Saúde, 2000). O Método Canguru promove o contato pele a pele 

precoce e crescente, do toque até a posição canguru (contato pele a pele, somente de fraldas, na 
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posição vertical do RN junto ao peito dos pais). O Método engloba participação ativa dos pais 

no processo de cuidado do recém-nascido (RN) como forma de estabelecimento de vínculo 

pais-bebê, estimula a amamentação – maior frequência, precocidade e duração -, reduz a dor do 

bebê, facilita seu equilíbrio térmico e reduz o risco de infecções hospitalares (Ministério da 

Saúde, 2017). 

A OMS e UNICEF desenvolveram conjuntamente a Estratégia Global para Alimentação 

de Bebês e Crianças Pequenas, em 2003, para revitalizar a atenção mundial sobre o impacto 

que as práticas alimentares tinham sobre o estado nutricional, crescimento e desenvolvimento, 

saúde e sobrevivência infantil. A Estratégia Global baseia-se no papel crucial que as práticas 

alimentares apropriadas desempenham na obtenção de resultados ótimos para a saúde. A 

Estratégia serviu como guia de ação a fim de identificar intervenções com um impacto positivo 

comprovado, enfatizar o apoio às mães e famílias para desempenhar os seus papéis, e definir as 

obrigações e responsabilidades dos governos e organizações internacionais (OMS, 2003). 

Avanços nos conhecimentos sobre amamentação culminaram na recomendação, pela 

OMS, da duração ótima do aleitamento materno exclusivo por seis meses de vida e sua 

continuidade por dois anos ou mais, com a complementação de alimentos nutricional e 

culturalmente apropriados (OMS, 2001). A partir dessa recomendação foram criados os “Guias 

alimentares para crianças com até dois anos de idade” (Ministério da Saúde, 2005), 

recentemente atualizados após extensa consulta pública (Ministério da Saúde, 2019). Como 

forma de seguir as recomendações da OMS sobre o aleitamento materno, os compromissos 

firmados na Declaração de Innocenti e a partir das Metas Globais para o Desenvolvimento do 

Milênio, o Ministério da Saúde instituiu o Comitê Nacional de Aleitamento Materno em 2006. 

O Comitê atua na organização, implantação e avaliação das ações de promoção, proteção e 

apoio ao aleitamento materno no Brasil (Ministério da Saúde, 2006). 

A Rede Amamenta Brasil foi lançada em 2008 pelo Ministério da Saúde, como forma 

de incluir os programas de amamentação na rede básica de assistência à saúde. Sua estratégia 

envolve a capacitação das equipes das unidades básicas para a orientação aos pais sobre a 

amamentação, assim como monitorização de indicadores do aleitamento materno e elaboração 

de instrumentos de atendimento a famílias com lactentes (Ministério da Saúde, 2011). A Rede 

Amamenta Brasil passou a se articular à Estratégia Nacional para Alimentação Complementar 

Saudável resultando na Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil, em 2013 (Ministério da Saúde, 

2013). 
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O Decreto 6.690/2008 assegurou aos servidores públicos federais a extensão da licença 

maternidade para 180 dias (Brasil, 2008). No mesmo ano foi criado o Programa Empresa 

Cidadã que foi instituído por meio da Lei 11.770/2008 e regulamentado pelo Decreto n° 

7.052/2009, que ampliou a licença maternidade a suas funcionárias em mais 60 dias, totalizando 

180 dias, em troca de benefícios fiscais. Em 2010, foram lançadas as salas de apoio à 

amamentação. Essas salas têm o propósito de criar um ambiente onde as nutrizes que 

retornaram ao trabalho após a licença maternidade possam ordenhar o próprio leite e armazená-

lo durante o horário de trabalho (Ministério da Saúde, 2010). 

Em 2015, o Ministério da Saúde instituiu o Política Nacional de Atenção Integral à 

Saúde da Criança (PNAISC) que contempla a atenção à criança da gestação aos 9 anos de 

idade, com especial atenção à primeira infância (0-5 anos) e às populações de maior 

vulnerabilidade. Visa melhores condições de vida e diminuição da morbimortalidade. 

Estrutura -se em sete eixos estratégicos, sendo o segundo eixo voltado para o tema do 

aleitamento materno e alimentação complementar saudável (Ministério da Saúde, 2015). 

 

1.3 Pesquisas e indicadores de aleitamento materno 

 Essa análise histórica nos permite perceber o quanto se avançou no entendimento da 

importância do aleitamento materno ao longo das décadas e na ampliação de programas que 

contribuíram para o mesmo. Estudos têm sido realizados com o objetivo de analisar a melhoria 

na prática do aleitamento materno no país, considerando os indicadores: 1.aleitamento materno 

na primeira hora de vida (AMPH) – crianças menores que 24 meses que mamaram na primeira 

hora de vida; 2.aleitamento materno exclusivo (AME) até os 6 meses de vida - crianças que 

receberam somente leite direto da mama ou ordenhado, ou leite humano de outra fonte, sem 

outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo vitaminas, sais de 

reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos; 3.aleitamento materno continuado 

com 1 ano de vida - crianças de 12 a 15 meses de idade alimentadas com leite materno; 

4.aleitamento materno continuado com 2 anos de vida - crianças de 20 a 23 meses de idade 

alimentadas com leite materno (OMS, 2007).   

As Pesquisas Nacionais sobre Demografia e Saúde (PNDS) de 1986, 1996 e 2006, foram 

realizadas por meio de entrevista domiciliar com mães entre 15-49 anos sobre filhos menores 

que 5 anos (Ministério da Saúde, 2008). As Pesquisas de Prevalência de Aleitamento Materno 

(PPAM) nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal foram realizadas nos anos de 1999 e 2008 a 

partir de entrevistas com acompanhantes de crianças menores de 1 ano que compareceram à 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/decreto/d6690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11770.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1130_05_08_2015.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1130_05_08_2015.html
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campanha de vacinação (Ministério da Saúde, 2009). A Pesquisa Nacional de Saúde, conduzida 

em 2013, entrevistou em domicilio, moradores com idade maior ou igual a 18 anos, 

responsáveis por crianças menores que 2 anos (Boccolini, 2017). Os principais indicadores 

coletados por essas pesquisas estão sumarizados na Tabela 1.   

TABELA 1- Indicadores de aleitamento materno – dados da PNDS (1986-2006), PPAM 

(1998-2008) e PNS (2013), Brasil. 

Indicador PNDS PPAM Capitais e DF PNS 

1986 1996 2006 1998 2008 2013 

AMPH - - 42,9% - 67,7% - 

Mediana AME - 1,1m 1,4m 23,4 d 54,1 d - 

AME a 1 mês - 57,8% 48,0% - 60,7% - 

AME aos 2 meses - 26,4% 48,2% - 47,3% - 

AME aos 3 meses - - - - 34,3% - 

AME aos 4 meses - - - - 23,3% - 

AME aos 6 meses - - - - 9,3% - 

AME 0-2 m 6% 42,4% 50% - 49,6% - 

AME 3-5 m 1,6% 12,6% 29,7% - 14,6% - 

AME< 4m 4,7% 29,2% 45% 35,5% 51,2% - 

AME < 6m 2,9% 23,9% 38,6% - 41% 36,6% 

Mediana AM - 7 m 14 m 295,9 d 341,6 d - 

AM 12-15m 22,7% 37,5% 47,2% - 45,4% 

AM 21-23m 24,5% 24,7% 23,3% - 31,8% 

PNS - Pesquisa Nacional de Saúde; PNDS - Pesquisas Nacionais sobre Demografia e Saúde; 

PPAM - Pesquisas de Prevalência de Aleitamento Materno; AM - aleitamento materno; AME 

- aleitamento materno exclusivo; AMPH - aleitamento materno na primeira hora de vida.  

 

As PNDS mostraram uma tendência ascendente na prevalência de AME em crianças 

menores de 6 meses, passando de 2,9% em 1986 para 38,6% em 2006. A mediana de AM 

dobrou entre os anos de 1996 e 2006, passando de 7 meses a 14 meses. A prevalência de 

aleitamento materno continuado também apresentou aumento, passando de 22,7% em 1986 

para 47,2% em 2006 (Ministério da Saúde, 2008).  

Segundo a Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e 

Distrito Federal dos anos de 1999 e 2008, constatou-se aumento na prevalência de aleitamento 

materno exclusivo (AME) em menores de 4 meses, passando de 35,5%, em 1999, para 51,2%, 

em 2008, tendo sido encontrada uma prevalência de 41,0% entre menores de 6 meses em 2008. 

A duração mediana de AME no conjunto das capitais brasileiras teve aumento de 1 mês, 

passando de 23,4 dias, em 1999, para 54,1 dias, em 2008. A duração mediana do aleitamento 

materno aumentou cerca de um mês e meio, passando de 295,9 dias em 1999 para 341,6 dias 

em 2008 (Ministério da Saúde, 2009). A melhora de indicadores de aleitamento materno parece 
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ser resultante dos programas e políticas empreendidos no Brasil no período (Venâncio et al, 

2010).  

O cenário geral é de melhora nos indicadores de aleitamento materno, porém estes ainda 

estão abaixo dos preconizados pela OMS (2001). A classificação para AMPH e AME em 

menores de 6 meses é considerada “boa” se a prevalência se situar entre 50-89% e é considerada 

“muito boa” se alcançar 90-100%. A duração mediana de AM é classificada como boa se estiver 

entre 21-22 meses e como muito boa se alcançar 23-24 meses. Segundo a Pesquisa de 

Prevalência de Aleitamento Materno nas Capitais Brasileiras e Distrito Federal dos anos de 

1999 e 2008, a maior parte das capitais apresentou classificação “ruim” (12-49%) no quesito 

AME até os 6 meses de idade e “muito ruim” (0-17meses) quanto à duração mediana de 

aleitamento materno em 2008 (Ministério da Saúde, 2009).  

A PNS mostrou que em 2013 a prevalência de AME em menores de 6 meses foi de 

36,6% e que aos dois anos 31,8% das crianças praticavam o AM continuado. A pesquisa indicou 

uma queda na prevalência de aleitamento materno de 49,6% entre as crianças de 0-2 meses para 

14,6% entre as crianças de 3-5 meses (Souza-Junior, 2014).  

Em estudo sobre tendência de indicadores de aleitamento materno em três décadas, 

Boccolini et al (2017) comparam dados de Pesquisas Nacionais de Saúde e Demografia dos 

anos de 1986, 1996, 2006 e da Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. Dados das pesquisas 

corroboram a melhora dos índices de aleitamento materno no período até 2006, porém apontam 

que na Pesquisa Nacional de Saúde de 2013 houve queda ou estabilização de alguns 

indicadores. A prevalência de amamentação exclusiva em menores de 6 meses e entre 0-2 meses 

apresentaram relativa estabilização entre 2006 e 2013, passando de 37,1% para 36,6% e de 50% 

para 49,7%, respectivamente. Pareceu haver, porém, queda na prevalência do aleitamento 

materno exclusivo entre 3-5 meses de 2006 a 2013, passando de 29,7% para 14,6%. Apenas o 

indicador aleitamento materno continuado em crianças aos dois anos de idade pareceu 

apresentar aumento, passando de 23,3% em 2006 para 31,8% em 2013. A PNS de 2013, por 

apresentar diferença metodológica na coleta de dados comparada às PNDS, não garante total 

comparabilidade dos dados obtidos nas pesquisas, porém indica sinal de alerta para a 

possibilidade de estabilização desses indicadores.  

 

1.4 Aleitamento Materno na Primeira Hora de Vida 

Na PNDS de 2006 verificou-se que 43% das crianças brasileiras iniciavam a 

amamentação na primeira hora de vida (Ministério da Saúde, 2008). Já no conjunto das capitais 
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brasileiras e DF foi encontrada uma proporção de amamentação na primeira hora de vida de 

67,7% em 2008 (Ministério da Saúde, 2009). O aleitamento materno na primeira hora de vida 

é um indicador importante e está relacionado ao Passo 4 da Iniciativa Hospital Amigo da 

Criança - colocar os bebês em contato pele a pele com suas mães, imediatamente após o parto, 

por pelo menos uma hora e incentivar a mãe a identificar se o bebê mostra sinais que está 

querendo ser amamentado, oferecendo ajuda, se necessário (OMS, 2018). Foi um tema bastante 

discutido na Semana Mundial da Amamentação de 2007 – “Amamentação na Primeira Hora, 

Proteção sem Demora”.  

Em estudo realizado com dados de 67 países encontrou-se uma correlação inversa entre 

a prática da amamentação na primeira hora de vida e a mortalidade neonatal (Boccolini CS et 

al, 2013). Edmond et al (2006) em estudo com 10.947 crianças de Gana, mostrou uma redução 

de 22% na mortalidade neonatal associada à prática de amamentação na primeira hora de vida, 

comparativamente àquelas que iniciaram a amamentação após 24 horas. Pukan et al (2018) 

também encontraram importante associação entre o aleitamento materno na primeira hora de 

vida e a mortalidade neonatal. Estudo com 37.350 crianças, realizado a partir da II Pesquisa de 

Desenvolvimento Humano da Índia, mostrou um risco quase 3 vezes maior de mortalidade em 

crianças não amamentadas na primeira hora de vida quando comparadas àquelas amamentadas.  

 

1.5 Aleitamento Materno Exclusivo durante a internação hospitalar 

O aleitamento materno exclusivo durante a internação hospitalar é um importante 

marcador do cumprimento de rotinas hospitalares, relativas sobretudo ao Passo 6 dos “Dez 

passos para o sucesso do aleitamento materno” - não oferecer a recém-nascidos bebida ou 

alimento que não seja o leite materno, a não ser que haja indicação médica e/ou de nutricionista 

(OMS, 2018). 

Na maternidade, diversas medidas de apoio ao aleitamento materno exclusivo podem 

ser oferecidas à puérpera, como as orientações sobre o manejo da amamentação, que podem 

contribuir para sua continuidade (Pereira et al, 2010). O aleitamento exclusivo na alta hospitalar 

apresenta efeito protetor contra a descontinuidade da amamentação no primeiro semestre de 

vida, mostrando a importância do estímulo e apoio à amamentação exclusiva nas maternidades 

(Frota & Marcopito, 2004).  



19 
 

  

1.6 Atenção ao parto e amamentação 

1.6.1 Estudo Nascer no Brasil 

 O estudo Nascer no Brasil foi desenvolvido com o apoio do Ministério da Saúde, por 

meio de financiamento do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

(CNPq) para a realização de uma pesquisa nacional sobre o parto e o nascimento no Brasil. O 

estudo foi coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), tendo contemplado 266 

maternidades com 500 ou mais partos por ano, sendo representativo dos nascimentos 

hospitalares neste universo, onde ocorrem 83% dos partos do país. A pesquisa contemplou 191 

municípios, 23.940 mulheres sendo entrevistadas entre fevereiro de 2011 e outubro de 2012 

(Leal et al, 2012). Nascer no Brasil foi a primeira pesquisa a oferecer um panorama nacional 

sobre a situação da atenção ao parto e nascimento no Brasil. 

 O estudo surgiu da preocupação sobre a crescente proporção de cesarianas no Brasil ao 

longo de décadas, sobretudo a partir dos anos 2000. Segundo dados do DATASUS, em 2009, 

pela primeira vez, a proporção de cesarianas ultrapassou a de partos vaginais no país, 

alcançando 52% em 2010. Estudos revelam a associação entre esse tipo de parto e a mortalidade 

materna, a admissão materna em UTI, antibioticoterapia e hospitalização prolongada da mulher 

(Villar et al, 2006). O parto cesáreo também se associa a maiores índices de mortalidade 

neonatal, admissão em UTI após o nascimento (Villar et al, 2006), à maior frequência de 

nascimento de prematuros tardios (Villar et al, 2007) e termo precoces (crianças entre 37-38 

semanas) (Leal, 2019).  

 O objetivo do estudo foi descrever a incidência de partos cesarianos e explorar suas 

consequências maternas e neonatais, investigar a associação entre parto cesáreo e nascimento 

de prematuros tardios e de baixo peso ao nascer, bem como  analisar a relação entre parto 

cesáreo e o uso de técnicas intervencionistas ao nascimento (Leal et al, 2012).  

 Viswanathan et al (2006) investigaram as justificativas para o aumento de cesarianas, 

no Brasil e em outros países. No Brasil, mulheres do setor privado apresentaram 87,5% de 

partos cesáreos, com aumento da decisão pelo parto cesáreo no final da gestação, 

independentemente do diagnóstico de complicações, comparada a 41% no setor público 

(Domingues, 2014). Em ambos os setores, a proporção de cesariana foi muito superior ao 

desejado pelas mulheres, aproximadamente três vezes maior do que a preferência inicial 

referida. A mudança no modelo de atenção ao parto vaginal, entendido hoje como uma 

experiência dolorosa é alvo de estudos e de políticas nessa área (Domingues et al, 2014) 
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Uma investigação comparou a frequência de cesarianas e desfechos neonatais de dois 

modelos de atenção ao parto em hospitais privados brasileiros, utilizando dados do estudo 

Nascer no Brasil. O hospital cujo atendimento ao binômio mãe-bebê foi considerado inovador 

- caracterizado por equipe de atenção pré-natal diferente da equipe de atenção ao parto; trabalho 

colaborativo entre enfermeiras obstétricas e médicos na atenção ao parto; e profissionais pagos 

por salário mensal independentemente do número de procedimentos realizados - apresentou os 

desfechos positivos relativos ao aleitamento materno mais frequentes, como o contato precoce 

pele a pele entre mãe e recém-nascido, aleitamento materno na primeira hora após o parto e 

alojamento conjunto durante toda a hospitalização, sem aumento do desfecho neonatal adverso 

(Torres et al, 2014). 

Em 2008, o Brasil contribuiu com 15% do total de cesarianas desnecessárias ocorridas 

no mundo (Gibbons et al, 2010), o que é preocupante, já que revisões sistemáticas (Esteves et 

al, 2014; Mukunuya et al, 2017) apontam a cesariana como o fator mais importante associado 

à não amamentação na primeira hora de vida. Além da cesariana, Esteves et al (2014) revelam 

que parto ocorrido em maternidade privada foi um fator de risco para o atraso no início da 

amamentação, enquanto parto em hospital credenciado na Iniciativa Hospital Amigo da Criança 

foi fator de proteção. Observou-se atraso no início da amamentação em partos cesáreos eletivos 

em relação aos partos cesáreos com trabalho de parto, mostrando a importância do processo do 

nascimento no estabelecimento do aleitamento materno (Prior et al, 2012). Hobbs et al (2016), 

em uma coorte no Canadá, mostraram que mulheres que têm parto cesáreo possuem cerca de 

60% mais chances de interromper o aleitamento materno até os 4 meses de vida da criança 

quando comparadas àquelas que tiveram parto vaginal, além de possuírem maior dificuldade 

no ato de amamentar.  

A partir dessas constatações emergiu uma proposta de intervenção no setor privado 

visando a redução da incidência de partos cesarianos, denominada Projeto Parto Adequado 

(ANS, 2016). 

1.6.2 Projeto Parto Adequado (PPA) e Pesquisa Nascer Saudável 

Em 2010, o Ministério Público Federal de São Paulo entrou com ação civil pública 

contra a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) devido a denúncias de violência 

obstétrica provenientes, entre outros, de movimentos feministas reivindicando a implementação 

de política pública de estímulo ao parto vaginal humanizado no Brasil. A partir de pressão 

social, com o apoio do Ministério da Saúde, a ANS, o Institute for Health Care Improvement 

(IHI) e o Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE) assinaram um Acordo de Cooperação 
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Técnica com o objetivo de melhorar a qualidade dos serviços de atenção à saúde no setor 

suplementar brasileiro, principalmente no que diz respeito ao parto e nascimento, por meio de 

seus prestadores de serviços de saúde. A partir desse Acordo de Cooperação, em 2014, surgiu 

uma intervenção denominada Projeto Parto Adequado (ANS, 2016).  

O objetivo do Projeto Parto Adequado foi fornecer apoio institucional, científico e 

metodológico a hospitais que desejaram reorganizar a atenção ao parto, estimulando e dando 

suporte a modelos que promovessem o parto normal, qualificassem os serviços de atenção ao 

trabalho de parto, parto e pós-parto e favorecessem não só a redução de cesarianas sem 

indicação clínica, mas também possíveis eventos adversos decorrentes de um parto não 

adequado (Torres, 2018).  

O Projeto Parto Adequado utilizou o método científico para testar e implementar 

mudanças baseadas em evidências científicas. As mudanças propostas foram: 

a) Liderança: formar uma coalisão entre lideranças do setor saúde alinhadas 

principalmente em torno da qualidade e segurança na atenção ao parto e nascimento.  

b) Gestantes e famílias: informar e empoderar as gestantes e famílias garantindo a 

participação das mesmas em todo o processo de gravidez, nascimento e cuidados pós-

parto. 

c) Sistema de saúde: reorganizar o modelo de cuidado perinatal de modo a favorecer a 

evolução fisiológica do trabalho de parto, garantindo que a decisão pela cesárea é 

baseada em critérios clínicos. 

d) Informação para melhoria contínua e aprendizagem: estruturar sistema de informação e 

coleta de dados que permita o aprendizado contínuo.  

      O Projeto também realizou ações educativas e informativas para gestantes e sociedade. 

A Campanha de Comunicação #NãoaoPartoAgendado procurou fortalecer a preocupação 

quanto à prática de cesáreas desnecessárias, conscientizando gestantes e profissionais de saúde 

a evitarem o parto agendado, cuja ocorrência tende a ser maior em datas próximas a feriados e 

férias. A mensagem-chave da campanha foi: “Respeite o tempo do seu bebê. Para o nascimento, 

não há feriado: evite o parto agendado, escolha o #partoadequado” (ANS,2016). 

 A primeira fase do projeto teve duração de 18 meses (2016/2017) e contou com a 

participação de 22 hospitais em todas as regiões do Brasil. A meta inicial do projeto-piloto foi 

atingir o mínimo de 40% de partos vaginais nos hospitais-piloto participantes ao final da 

implementação de sua primeira fase (Torres, 2018). 
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A “Pesquisa Nascer Saudável” foi concebida por equipe da Escola Nacional de Saúde 

Pública Sérgio Arouca - ENSP/FIOCRUZ coordenada pela Prof. Maria do Carmo Leal e contou 

com a participação de pesquisadores da ANS e de outras instituições parceiras. Avaliou a 

implantação e os efeitos do Projeto Parto Adequado para a melhoria da qualidade de atenção 

ao parto nos hospitais participantes em dois momentos: ao término da implantação do projeto 

e 12 meses após. Na primeira fase – quantitativa – foi feita análise do grau de implementação e 

dos efeitos da intervenção em uma amostra de hospitais. Uma amostra de conveniência foi 

obtida a partir da seleção de 12 hospitais dentre 22 hospitais privados participantes do Projeto 

Parto Adequado, tendo como critério de seleção: localização do hospital, tipo de hospital 

(conveniado ou não a operadora de saúde) e desempenho no Projeto Parto Adequado. Na 

segunda fase - qualitativa – foram selecionados 8 hospitais dos 12 participantes da primeira fase 

da pesquisa, utilizando os critérios de inclusão: localização do hospital, contexto institucional 

e efeitos no parto (Torres et al, 2018).  

Esse estudo tem como objetivo estimar a frequência de aleitamento materno na primeira 

hora de vida e de aleitamento materno exclusivo em recém-nascidos provenientes de 

maternidades privadas participantes da Pesquisa Nascer Saudável. Visa também analisar a 

associação entre estes desfechos e a assistência oferecida às mulheres durante o período do pré-

natal, parto e puerpério, assim como a características da mulher e da criança. 

 

2 REVISÃO DA LITERATURA 

 Foi realizada revisão de literatura por meio do MEDLINE, via PubMed e do Centro de 

Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), via Biblioteca 

Virtual de Saúde, para a pesquisa dos fatores associados a dois desfechos: “aleitamento materno 

na primeira hora de vida” e “aleitamento materno exclusivo durante a internação hospitalar”. 

 

2.1  Fatores associados ao aleitamento materno na primeira hora de vida  

 Para o desfecho “aleitamento materno na primeira hora de vida” foram utilizadas as 

seguintes palavras para busca no MEDLINE: “first hour” [Title/Abstract] OR “delayed 

initiation” [Title/Abstract] OR “timely initiation” [Title/Abstract] AND “breast feeding” 

[MeSH]. Foram encontrados 183 artigos e selecionados 37 a partir da leitura do título e 25 pela 

leitura dos resumos, tendo sido identificados mais 5 artigos pela leitura de referências de outros 

artigos, totalizando 30 artigos.  
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 Para o desfecho “aleitamento materno na primeira hora de vida” foram utilizadas as 

seguintes palavras na plataforma LILACS: "aleitamento materno na primeira hora de vida" OR 

"aleitamento materno ao nascer". Foram encontrados 6 artigos, selecionados 5 a partir da leitura 

do título e dos resumos, mas houve 3 duplicatas com a busca no MEDLINE, restando 2 artigos 

(Tabela 2).  

 Primeiramente foram expostos os artigos nacionais e em seguida os internacionais, por 

ordem cronológica de realização do estudo. Os estudos que não utilizaram análise multivariada 

foram apresentados no início da tabela. As revisões sistemáticas de literatura constam ao final 

de cada tabela.   

Foram encontrados 11 estudos nacionais, 18 internacionais e 2 revisões sobre o tema, 

sendo 1 realizada com artigos do Sul asiático e outra com artigos da Ásia, África e América do 

Sul. Os estudos nacionais foram conduzidos na região Sudeste (6), Nordeste (2), Centro-oeste 

(1), não havendo estudos nas regiões Sul e Norte do país. Há 2 artigos realizados a partir da 

base de dados “Nascer no Brasil” que englobam todas as regiões do Brasil. Na região Sudeste, 

todos os estudos ocorreram no estado do Rio de Janeiro. Os estudos internacionais foram 

realizados no continente asiático (8), africano (7), europeu (1), na Oceania (1) e na América do 

Norte (1).  

A prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida variou de 16% no Rio 

de Janeiro, em 2011 (Boccolini, 2011) a 77,3% no DF, em 2011 (Bandeira de Sá, 2016) nos 

artigos nacionais, e de 36,4% na Índia, em 2008 (Patel, 2013) a 89,4% em Singapura, em 2014 

(Lau, 2016) nos artigos internacionais.  

Nos estudos que utilizaram análise multivariada os fatores de risco associados ao 

aleitamento materno na primeira hora de vida foram: parto cesáreo (n=19), ter recebido bebida 

pré-láctea (n=4), intercorrências com recém-nascido (n=3), intercorrências obstétricas (n=3), 

não ter tido contato com a mãe ao nascer (n=2), atraso no resultado do teste anti-HIV (n=2), 

bebê de sexo masculino (n=2), mãe ter recebido analgesia durante o parto (n=2), descarte do 

colostro (n=2), idade materna superior a 40 anos (n=1), inferior a 25 anos (n=1) ou entre 30-45 

anos (n=1), religião protestante (n=1), ausência de saneamento básico (n=1), região de 

nascimento (n=1), realização do parto por profissional de saúde (n=1), parto em unidade de 

saúde governamental (n=1), duração prolongada do parto (n=1), ausência de acesso à 

informação de saúde (n=1), mãe ser a responsável por iniciar a amamentação sem auxílio (n=1) 

e opinião da sogra (n=1). 
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 Os fatores de proteção associados ao aleitamento materno na primeira hora de vida 

foram: realização de pré-natal (n=7), ter recebido informação sobre aleitamento materno 

durante o pré-natal (n=6), parto em hospital (n=6), multiparidade (n=5), peso adequado ao 

nascer (n=4), elevada escolaridade materna (n=4), idade gestacional a termo (n=3), parto em 

Hospital Amigo da Criança (n=3), contato pele a pele (n=2), ajuda da equipe de saúde na sala 

de parto para amamentar (n=2), permanecer em alojamento conjunto (n=2), ter nascido na 

Região Norte do Brasil (n=2), ter acompanhante na sala de parto (n=2), parto no SUS (n=2), 

idade materna inferior a 35 anos (n=2), cor materna não preta (n=1), pré-natal em setor público 

(n=1), parto em local com guideline neonatal (n=1), ter nascido no Centro Oeste ou extremo 

Oeste do Nepal (n=1), ter nascido na região Centro-Oeste do Brasil (n=1), ter nascido em região 

urbana da Etiópia (n=1), mãe dona de casa (n=1), recém-nato ter recebido colostro (n=1) e 

envolvimento do pai nas práticas de amamentação (n=1). 

A renda apresentou associação controversa, em dois estudos a elevada renda mostrou-

se como fator de risco e em dois estudos como fator de proteção (n=4). A exposição a meios de 

comunicação de massa se mostrou como fator de risco em um estudo e como fator de proteção 

em dois estudos (n=3). Ter o parto assistido por parteira mostrou-se como fator de risco em um 

estudo e de proteção em outro (n=2).  

Os fatores associados podem ser classificados em modelo hierarquizado (Victora et al, 

1997) em 3 níveis: distal (características maternas e domiciliares), intermediário (características 

da gestação e atenção ao pré-natal) e proximal (características de atenção ao parto e do recém-

nascido). O nível distal está mais distante do desfecho, enquanto o nível proximal mais perto 

do mesmo. No nível distal, na revisão realizada, temos os seguintes fatores: local de moradia, 

presença de saneamento básico, exposição a meios de comunicação, idade materna, paridade, 

renda, escolaridade, religião, profissão materna, acesso a informação de saúde e cor materna. 

No nível intermediário: informação sobre aleitamento materno durante o pré-natal, realização 

de pré-natal e financiamento do pré-natal. No nível proximal: Hospital Amigo da Criança, local 

do parto, acompanhante na sala de parto, tipo de parto, contato com a mãe ao nascer, peso de 

nascimento, intercorrência com recém-nascido, bebida pré-láctea, alojamento conjunto, sexo 

do recém-nascido, resultado do teste anti-HIV, financiamento do parto, descarte do colostro, 

idade gestacional, analgesia no parto, profissional que realiza o parto, intercorrências 

obstétricas, atendimento pela equipe na maternidade, duração do parto, início do aleitamento 

materno sob responsabilidade da mãe, envolvimento do pai nas práticas de amamentação do 

filho e opinião da sogra. 
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TABELA 2 – Fatores associados ao aleitamento materno na primeira hora de vida (AMPH) 

Autor e ano de 

publicação 

Local e Ano do 

Estudo 

Métodos: desenho, fonte de dados, 

população, análise 

Resultados  

Torres et al, 2014 Brasil 

Fevereiro de 2011 

e outubro de 2012. 

Estudo de coorte de base hospitalar – 

Subprojeto do Estudo Nascer no Brasil 

Hospitais privados da região sudeste. 

Hospital com práticas humanizadas 

(n=584) e hospital típico (n=1080) 

Teste do qui-quadrado 

Intervenções que facilitam o início do aleitamento materno como o contato 

precoce pele a pele entre mãe e recém-nascido (37,7%), aleitamento 

materno na primeira hora após o parto (65,8%) e alojamento conjunto 

durante toda a hospitalização (92,2%) foram mais frequentes no hospital 

com práticas humanizadas do que nos hospitais típicos, respectivamente: 

12,8%, 11,9% e 34,7% (p<0,01) 

Boccolini et al, 

2008 

Rio de Janeiro 

1999-2001 

Estudo transversal de base hospitalar 

Entrevista com puérperas no pós-parto 

imediato e dados de prontuário 

Recém nascidos (RN) nascidos em 47 

maternidades do município do Rio de 

Janeiro com mais de 200 partos/ano. 

N=8397 

Modelo hierarquizado de Cox 

 

O tempo mediano até a primeira mamada diferiu entre puérperas com parto 

vaginal (4 horas) e cesariano (10 horas). Fatores associados com 

significância estatística: idade materna (RR: 1,02 IC: 1,01-1,03); paridade 

(RR: 0,88 IC: 0,84-0,91); intercorrências com recém-nato (RR: 1,47 IC: 

1,28-1,68); atendimento ao recém-nato considerado “não ótimo” pela mãe 

(RR: 1,14 IC: 1,04-1,26); internação em berçário (RR: 4,69 IC: 3,91-5,65); 

peso ao nascer (RR: 0,84 IC: 0,77-0,91); ausência de saneamento básico 

(RR: 1,26 IC: 1,08-1,48); Não pode ficar com acompanhante na sala de 

parto (RR: 1,13 IC: 1,01-1,26); Não levaram recém-nascido para mãe assim 

que nasceu (RR: 1,14 IC: 1,00-1,31); sexo masculino (RR: 1,18 IC: 1,03-

1,21). 22,4% das mães com parto normal iniciaram o aleitamento materno 

na primeira hora de vida, enquanto apenas 5,8% das mães com parto 

cesariano o fizeram.  

Boccolini et al, 

2011 

Rio de Janeiro 

1999-2001 

Estudo transversal 

47 maternidades do RJ: Municipais e 

federais (n = 12), filantrópicas e privadas 

conveniados com o SUS, militares e 

estaduais (n = 10) e privadas (n = 25) 

8397 mães de maternidades do RJ  

Regressão de Poisson 

 

16% das mães amamentaram na primeira hora de vida. O aleitamento 

materno nesse período foi menos prevalente entre os recém nascidos com 

intercorrências imediatas após o parto (RP = 0,47; IC99% 0,15;0,80); entre 

as mães que não tiveram contato com os recém-nascidos na sala de parto 

(RP = 0,62; IC99% 0,29;0,95), as que tiveram parto cesariano (RP = 0,48; 

IC99% 0,24;0,72); e cujo parto ocorreu em maternidade privada (RP = 0,06; 

IC99% 0,01;0,19) ou conveniada com o Sistema Único de Saúde (RP = 

0,16; IC99% 0,01;0,30). O efeito de contexto das maternidades foi 

estatisticamente significativo. 
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Autor e ano de 

publicação 

Local e Ano do 

Estudo 

Métodos: desenho, fonte de dados, 

população, análise 

Resultados  

Vieira et. al, 2010 Bahia 

2004-2005 

 

Estudo transversal de base hospitalar 

1309 NV de 10 hospitais públicos e 

privados 

Entrevistas com puérperas até 72h após o 

parto e análise de prontuários 

Regressão logística 

47,1% das mães iniciaram a amamentação na primeira hora após o 

nascimento. Início precoce de amamentação foi associada ao nascimento 

em gestação a termo (RPa: 1,43; IC 95% 1,10 - 2,00), mães que receberam 

orientação pré-natal sobre as vantagens da amamentação (RPa: 1,23; IC 

95% 1,11 - 1,41) e parto vaginal (RPa:  2,78; IC 95% 2,38 - 3,23) 

Possoli et al, 2015 Rio de Janeiro 

2006 

Estudo de coorte 

Pesquisa: “Gênero, poder e cidadania: a 

mulher é sujeito no processo decisório da 

amamentação ao nascimento quando o 

status do HIV é ignorado pelo serviço?” 

905 mães em 5 Hospitais Amigos da 

Criança 

Análise de sobrevida 

A probabilidade de amamentar na primeira hora foi de 48%. Fatores que 

postergaram o início precoce da amamentação: Início do pré-natal no 3° 

trimestre (RR: 1.857 IC 95%: 1.163-2.967| p < 0,05), momento do resultado 

do teste anti-HIV após o parto (RR: 1.454 IC95%: 1.116-1.894| p < 0,05) e 

parto cesáreo (RR: 1.750 IC95%: 1.381-2.217 | p < 0,001). 

Esteves et al, 

2015 

Rio de Janeiro 

Ago-Dez/2009 

Estudo transversal de base hospitalar 

Entrevista por meio de questionário 

adaptado do instrumento para verificação 

do grau de cumprimento dos “Dez Passos”, 

utilizado nas reavaliações dos Hospitais 

Amigos da Criança (HAC) 

687 puérperas de 15 hospitais do SUS do 

Município do RJ 

Modelo de regressão múltipla com análise 

multinível 

A prevalência de início tardio da amamentação foi de 49,2%. Pouco mais 

da metade (51%) das entrevistas ocorreram em hospitais credenciados pela 

IHAC. Cerca de um terço das mães foi submetida à cesariana (37,2%). 

Entre as variáveis medidas no nível individual, a cesariana (OR = 5,95; 

IC95%: 3,88-9,12) e o desconhecimento do resultado da testagem anti-HIV 

antes do parto (OR = 2,16; IC95%:1,04-4,50) foram os fatores que 

aumentaram significativamente a chance de início tardio da amamentação. 

No nível hospitalar, a certificação do hospital pela IHAC foi um importante 

fator de proteção contra o início tardio da amamentação, reduzindo em 83% 

a chance deste desfecho (OR = 0,17; IC95%: 0,05-0,55). 

Pereira et al, 2013 Rio de Janeiro 

Jun a Set/2009 

Estudo transversal 

Entrevistas com questionários estruturados 

503 mãe-bebês de uma maternidade 

pública de um hospital geral do Ministério 

da Saúde, pertencente ao Sistema de 

Gestação de Alto Risco 

Análise multivariada 

Na análise múltipla se mostraram associados à não amamentação na 

primeira hora de vida ser mulher de cor não preta (RP = 0,62| IC: 0,42 - 

0,90 ), multiparidade (RP = 0,66 | IC: 0,47 - 0,93), realização de pré-natal 

(RP = 0,23 | IC: 0,08 - 0,67), parto normal (RP = 0,41 | IC: 0,28 - 0,60), 

peso adequado ao nascer (RP = 0,31 | IC: 0,11 - 0,86) e ajuda da equipe à 

amamentação na sala de parto (RP = 0,51 | IC: 0,36 - 0,72) 
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Autor e ano de 

publicação 

Local e Ano do 

Estudo 

Métodos: desenho, fonte de dados, 

população, análise 

Resultados  

Bandeira de Sá et 

al, 2016 

Distrito Federal 

2011 

Estudo transversal 

Entrevista por meio de formulário digital  

1.027 mães e seus filhos, com idade entre 

0 e 12 meses, que compareceram às 

unidades de saúde selecionadas durante a 

segunda etapa da campanha de 

poliomielite 

Regressão log-linear de Poisson 

77,3% das crianças mamaram na primeira hora de vida. A prevalência de 

AMPH foi significativamente maior entre mulheres que tiveram parto 

vaginal (84,4%), que permaneceram em alojamento conjunto com seus 

filhos no pós-parto (83,8%) e entre as de menor escolaridade (82,0%). 

Após ajuste observou-se que não ter realizado o pré-natal de forma 

adequada e ter feito parto cesáreo diminuíram a probabilidade de AMPH 

em 28% (RPa: 0,72 IC 0,67-0,78| p< 0,001) e 12% (RPa: 0,88 IC 0,80-0,97 

| p<0,01), respectivamente. Mãe e filho não permanecerem em alojamento 

conjunto após o parto reduziu em 72% a probabilidade de AMPH (RPa: 

0,28 IC 0,18-0,44| p< 0,001). 

Carvalho et al, 

2016 

Brasil  

Fev/2011-

Out/2012 

Estudo transversal de base hospitalar 

Dados da Pesquisa Nascer no Brasil  

23940 puérperas de 266 hospitais 

brasileiros públicos ou particulares 

Regressão logística 

56% das crianças mamaram na primeira hora de vida. Do total de 

nascimentos, 40% ocorreram em hospitais credenciados ou em processo de 

credenciamento pela IHAC. No modelo final ajustado, as mães com maior 

chance de amamentar na primeira hora após o nascimento tinham menos de 

35 anos de idade (de 12-19 anos: ORa: 1,33 IC: 1,02-1,74 | de 20-34 anos: 

ORa: 1,23 IC: 1,01-1,50), eram residentes da Região Norte do Brasil (ORa: 

1,81 IC: 1,19-2,76- comparado à Região Sudeste), tinham feito pré-natal no 

setor público (ORa: 1,33 IC: 1,01-1,76), e tinham recebido informações no 

pré-natal sobre amamentação na primeira hora de vida (ORa: 1,38 IC: 1,17-

1,63).  

As mães que deram à luz em um Hospital Amigo da Criança (ORa: 2,07 IC: 

1,50-2,86) e por via de parto vaginal também tiveram uma maior chance de 

iniciar o aleitamento materno de maneira oportuna (ORa: 2,81 IC: 2,19-

3,62). Bebês com baixo peso ao nascer (ORa: 0,51 IC: 0,39-0,66) e 

prematuros tiveram menor chance de serem amamentados na primeira hora 

após o nascimento (ORa: 0,47 IC: 0,38-0,59). 

Moreira et al, 

2014 

Brasil 

Fev/2011-

Out/2012 

Estudo transversal de base hospitalar 

Dados da Pesquisa Nascer no Brasil – 

Entrevista e dados dos prontuários 

A prevalência de amamentação na primeira hora de vida na população em 

estudo foi de 44,5%, sendo 56% em hospitais amigo da criança, 59,2% em 

mulheres que tiveram parto vaginal e 49,6% em hospitais públicos. 

As variáveis associadas à maior chance de amamentação na 1ª hora de vida 

foram nascer na região Norte (OR: 1,88 IC: 1,33-2,66) ou Centro-oeste 
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23940 puérperas de 266 hospitais 

brasileiros públicos ou particulares 

Regressão logística 

(OR: 1,61 IC:1,06-2,43), em hospitais com título Hospital Amigo da 

Criança (OR: 1,70 IC: 1,33-2,20), ter tido acompanhante durante o parto 

(OR: 1,41 IC: 1,19-1,65), parto vaginal (OR: 2,64 IC: 2,25-3,10) e parto 

financiado pelo SUS (OR: 1,67 IC: 1,27-2,20). Já as mulheres com 35 anos 

ou mais (OR: 0,81 IC: 0,71-0,93) e primíparas (OR: 0,88 IC: 0,78-0,98) 

amamentaram menos na 1a hora de vida. 

Belo et al, 2014 Pernambuco 

2011 

Estudo transversal 

Alojamento conjunto do Instituto de 

Medicina Integral Prof. Fernando Figueira 

(IMIP) - Referência do Ministério da 

Saúde (MS) para mulheres com gestações 

de médio e alto risco 

562 mães-bebês 

Regressão multivariada de Poisson 

A prevalência de amamentação na primeira hora de vida foi de 31%. Apenas 

o parto cesáreo apresentou associação significativa com a amamentação na 

primeira hora de vida (RPa: 0,79 (0,55 – 0,95) | p=0,020). 
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Autor e ano de 

publicação 

Local e Ano do 

Estudo 

Métodos: desenho, fonte de dados, 

população, análise 

Resultados  

Rowe-Murray et 

al, 2002;  

Melbourne, 

Austrália 

Dez 1996-Out 

1997 

Estudo longitudinal prospectivo. 

Entrevistas a mães em 4 hospitais de 

ensino, após 2 dias do parto   

203 díades mãe-bebê 

ANOVA 

Mulheres que tiveram cesariana experimentaram um atraso significativo no 

início da amamentação (após 60 min de vida) em comparação com as mulheres 

que tiveram parto vaginal, com ou sem assistência instrumental (p <0,001). 

Diferenças significativas nesse aspecto do cuidado também foram observadas 

entre os hospitais, com o Hospital Amigo da Criança apresentando 

desempenho significativamente melhor do que os outros três hospitais (p 

<0,001). No entanto, o menor tempo decorrido entre o nascimento e o início 

da amamentação não foi significativamente associado à continuação da 

amamentação aos 8 meses pós-parto (p = 0,642). 

No Hospital Amigo da Criança 33% dos recém-nascidos foram amamentados 

nos primeiros 30 minutos e 77% aos 60 minutos, dentre os que nasceram de 

parto cesáreo 60% amamentaram na 1ª hora de vida. 

Horri et al, 2011 

 

 

 

 

Etiópia 

2003/2004 

Estudo Transversal 

Dados a partir de 2 projetos de saúde e 

nutrição da Etiópia da Agência dos 

Estados Unidos para o 

Desenvolvimento Internacional  

2072 mães-bebês 

Regressão logística múltipla 

Parto assistido por profissional de saúde foi considerado um importante fator 

de risco para o atraso no início da amamentação (após 1h de vida), enquanto a 

presença de parteiras tradicionais treinadas (ORa: 0.15 IC: 0.03-0.70 p: 0,02) 

ou familiares e/ou amigos (ORa: 0.17 IC: 0.05-0.60 p < 0.01) representou um 

fator de proteção para o início precoce da amamentação, assim como ter feito 

uso de suplementação de ácido fólico durante a gestação (ORa: 0.28 IC: 0.10-

0.76 P: 0.01) 

Takahashi et al, 

2017 

24 países 

 

Entre 2004 e 2005 

na África e na 

América Latina e 

entre 2007 e 2008 

na Ásia 

 

Estudo de bases secundárias 

Pesquisa Global de Saúde Materna e 

Perinatal da Organização Mundial de 

Saúde 

373 unidades de saúde de 24 países e 3 

continentes (África, Ásia e América 

Latina). Total de 244.569 crianças. 

 

A proporção de início precoce de aleitamento materno (1ª hora de vida) entre 

todos os nascidos vivos variou de 17,7% a 98,4% com os menores percentuais 

encontrados no Peru (17,7%), Equador (20,1%) e Filipinas (39,9%) e o mais 

alto em Angola (98,4%), Cuba (89,2%) e Sri Lanka (88,5%). A média de início 

precoce do aleitamento materno neste estudo, entre os 24 países foi de 57,6%. 

O início precoce do aleitamento foi significativamente menor entre as 

mulheres que tiveram complicações durante a gravidez (ORa: 0,76, IC 95% 

0,65-0,88) e aqueles que nasceram de parto cesareo (ORa: 0,28, IC 95% 0,22–

0,37). Os partos nas unidades de saúde com  protocolos/guidelines neonatais 

e/ou pós-neonatais disponíveis foram mais associados ao início precoce do 

aleitamento materno (ORa: 2.05; 95% CI 1.07-3.92) do que aqueles em 

instalações sem diretrizes. 
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Autor e ano de 

publicação 

Local e Ano do 

Estudo 

Métodos: desenho, fonte de dados, 

população, análise 

Resultados  

Titaley et al, 2014 Indonésia 

2002/2003 e 2007 

Estudo transversal 

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde 

da Indonésia de 2002/2003 e de 2007 

12 191 mães-bebês 

Regressão logística multivariada 

 

A prevalência de amamentação na primeira hore de vida foi de 37% em 2002 

e 40% em 2007. Fatores significativamente associados ao aumento da 

chance de início tardio da amamentação (após 1 h de vida) incluíram 

lactentes da região de Sumatera (ORa = 1,64; IC 95%: 1,38-1,95), mães com 

40 anos ou mais no momento do parto (OR = 1,81; IC 95%: 1,16-2,80), 

primogênito (ORa = 1,57, IC 95%: 1,35-1.83) e partos cesariana (ORa = 

1,84, IC 95%: 1,392,44). Um aumento nas chances de atraso no início da 

amamentação também foi associado ao aumento do índice de riqueza ( Rico 

– ORa:1.32 (IC:1.04 1.69) | Mais rico – ORa: 1.34 (IC: 1.04 1.73)), 

exposição frequente a meios de comunicação (Ouvir rádio pelo menis 1 vez 

na semana: ORa: 1.21 IC: 1.02- 1.43 | Ver TV pelo menos 1 vez na semana 

ORa: 1.41 IC: 1.14-1.76), partos ocorridos em unidades de saúde 

governamentais (ORa = 1,38, 95% CI: 1,08-1,76) e em locais que não são 

estabelecimentos de saúde  (ORa = 1,20, IC 95%: 1,00-1,43). Além disso 

bebês menores que a média apresentam ORa: 1.31 (IC:1.09- 1.57). 

Bbaale, 2014 Uganda 

2006 

 

Estudo transversal 

Pesquisa Nacional de Saúde e Demografia 

de Uganda de 2006 

Regressão de Cox 

Em média, 56% das mulheres em Uganda iniciaram a amamentação na 

primeira hora após o nascimento. As mães que deram à luz em um hospital 

ou clínica tinham 4-5% (p <0,01) mais probabilidade de iniciar a 

amamentação na primeira hora em comparação com as crianças que deram 

à luz em casa. As mães que procuraram atendimento profissional pré-natal 

tinham 6-7% (p <0,01) mais probabilidade de iniciar o aleitamento materno 

na primeira hora em comparação com as que procuraram atendimento não 

profissional. 

Mães que tiveram seus filhos na região norte apresentaram cerca de 6-7% 

menos chance de amamentar na primeira hora de vida comparado a outras 

regiões. Mães protestantes possuem cerca de 4% menos probabilidade de 

amamentar na primeira hora de vida, quando comparada a outras religiões. 

Acharya et al, 

2015 

Nepal 

2001,2006 e 2011 

Estudo de base secundária 

Pesquisa Nacional de Saúde e Demografia 

dos anos 2001, 2006 e 2011 

12845 díades mãe-bebê 

Regressão logística 

Os dados agrupados mostraram que pouco mais de um terço (36,77%, 95% 

CI: 35,79, 37,75) das crianças foram amamentadas na primeira hora após o 

nascimento. Tal início precoce foi maior para 2011 (44,49%; IC95%: 42,65; 

46,34) em relação a 2006 (35,26% IC95%: 33,45; 37,11) e 2001 (31,27%; 

IC95%: 29,88; 32,69). 
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A proporção de início precoce elevou-se com o aumento do nível de 

educação. Mães com pelo menos o ensino médio tinham maior chance de 

serem amamentadas no período de uma hora após o nascimento (48,29%) 

em comparação às mães sem escolaridade (31,55%) e mães com ensino 

fundamental (38,54%).  Os resultados da análise de regressão logística 

usando dados agrupados mostrou maior probabilidade de início precoce da 

amamentação entre as crianças das mães com educação primária [OR: 1,24; 

IC95%: 1,08, 1,42] e ensino médio ou superior [OR: 1,63; IC95%: 1,42, 

1,88] em relação às crianças de mães sem escolaridade. 

Os grupos que tinham maior probabilidade de início precoce da 

amamentação foram as mães de regiões centro-oeste (OR: 1.98 IC: 1.63-

2.41| p: 0.000) e extremo oeste (OR: 1.92 IC:1.49-2.48 | p:0.000), de maior 

quintil de riqueza (OR: 1.24 IC1.04-1.47| p:0.017), quatro consultas de pré-

natal ou mais (OR: 1.32 IC: 1.12- 1.56 | p: 0.001 ), mães de segunda paridade 

(OR: 1.30 IC:1.15-1.47| p:0.000),  e parto em unidades de saúde (OR: 1.73 

IC: 1.50-2.01 p:0.000). Tipo de parto cesariano mostrou-se fator de risco 

para o aleitamento precoce (OR: 0.27 IC: 0.19-0.38 | p: 0.000) 
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Autor e ano de 

publicação 

Local e Ano do 

Estudo 

Métodos: desenho, fonte de dados, 

população, análise 

Resultados  

Gizzo et al, 2012 Pádua, Itália 

Jan-Jun/2008 

Estudo de intervenção 

934 puérperas que tiveram parto vaginal no 

Hospital da Universidade de Pádua 

Exposto: 64 mulheres que receberam 

analgesia durante o trabalho de parto 

Grupo Controle: 64 mulheres que não 

receberam analgesia em nenhum momento 

do trabalho de parto 

Houve significância estatística na comparação da duração até o primeiro 

aleitamento materno entre os recém-nascidos do Grupo Exposto e os do 

Grupo Controle, com uma duração média de primeira amamentação <30 

minutos em 33 dos 53 (62,2%) recém-nascidos do Grupo exposto e 17 de 

58 (29,3%) recém-nascidos do Grupo controle (p <0,001) 

 

Patel A et al, 2013 Índia 

Fev e Out/2008 

Estudo transversal 

Entrevista a puérperas em hospital terciário 

e análise de dados do prontuário 

500 mães-bebês 

 

A prevalência de início de amamentação na primeira hora de vida foi de 

36,4%. Na análise multivariada, os fatores significativamente associados ao 

início oportuno da amamentação (<1 hora) foram maior escolaridade 

materna (ORa: 2.00 | IC: 1.10, 3.60), aconselhamento sobre amamentação 

durante as consultas pré-natais (ORa: 3.60 | IC: 2.00, 6.20) e maior idade 

gestacional do recém-nascido (ORa:1.20 | IC: 1.00, 1.40) 

A presença de problemas obstétricos (ORa: 0.29 | IC: 0.14, 0.60) e parto 

cesáreo (ORa: 0.03 | IC: 0.01, 0.06) apresentaram associação com atraso no 

início da amamentação. 

Raghavan et al, 

2014 

Índia 

Jul-Set/2009 

Estudo de coorte prospectivo 

Entrevistas no hospital até 48h 

400 díades mãe-bebês de um Hospital 

terciário do norte da Índia 

Regressão logística 

A amamentação foi iniciada na primeira hora em 255 de 400, ou seja, 64% 

dos bebês. O parto cesáreo e o gênero masculino foram os fatores de risco 

mais fortes para o início tardio da amamentação [OR (IC95%) = 1,99 (1,14–

3,48) e 34,17 (17,10–70,40), respectivamente]. 

Setegn T et al, 

2011 

Etiópia 

Fev-Mar/2010 

Estudo transversal de base comunitária 

Entrevistas com questionários 

semiestruturados 

608 díades mãe-bebês 

Regressão logística múltipla 

A prevalência de aleitamento materno na primeira hora nesse estudo foi de 

52,4%. Em análises de regressão multivariada as mães que moram em 

região urbana tiveram 4 vezes mais probabilidade de praticar o início 

oportuno da amamentação em comparação com as que residiam em área 

rural (ORa: 4,1 |IC: 2,31-7,30 | P <0,001). Da mesma forma, as mães que 

receberam educação pré-natal sobre a amamentação tiveram 2,7 vezes mais 

chances de iniciar a amamentação dentro de uma hora após o parto (OR: 

2,7 |IC: 1,86-3,94 | P <0,001) 
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Autor e ano de 

publicação 

Local e Ano do 

Estudo 

Métodos: desenho, fonte de dados, 

população, análise 

Resultados  

Bich et al, 2016 Vietnã 

Jun/2010 

Estudo quasi-experimental 

239 expostos - Envolvimento masculino 

nas práticas de amamentação de seus filhos 

(Distrito de Chi Linh) e 230 controles 

(Distrito de Thanh Ha) 

Regressão logística múltipla 

 

Uma proporção consideravelmente maior de mães que vivem na área de 

intervenção iniciou o aleitamento materno na 1 h pós o parto em 

comparação aos que vivem na área controle (81,2 vs. 39,6%, P <0,001) 

Análise de regressão logística multivariada revelou uma probabilidade 

aumentada de recém-nascidos na área de intervenção serem colocados no 

seio dentro de 1 h após o parto, mesmo após o controle das diferenças no 

início [OR 7,64, IC 4,81-12,12 | P < 0.001, ajustado para residência , 

ocupação materna, ordem de nascimento da criança 

Tang et al, 2013 China 

2010-2011 

Estudo de coorte prospectiva 

Entrevistas através de questionários 

estruturados 

695 mães bebês de 7 instituições de saúde 

certificadas pela Iniciativa Hospital Amigo 

da Criança 

Regressão logística multivariada 

Bebês nascidos em centros de saúde do município apresentaram atraso no 

início da amamentação (> 1 hora de vida) em comparação com os bebês 

nascidos em hospitais (ORa = 0,11, IC: 0,04–0,32, p <0,001). Mães que 

tiveram orientação pré-natal sobre amamentação, para esta ou uma gravidez 

anterior eram mais propensas a alimentar seus recém-nascidos com leite 

materno dentro de 1 hora após o parto (ORa = 2,57, IC: 1,36-4,87, p = 

0,004). Da mesma forma, as mulheres que foram encorajadas pela equipe 

do hospital a amamentar logo após o parto apresentaram maior 

probabilidade de iniciar a amamentação precocemente em comparação com 

as que não receberam o incentivo (ORa = 5,60, IC: 2,31–13,55, p < 0,001). 

Sallam et al, 2013 Egito 

Abr-Jun/2011 

Estudo transversal 

Entrevistas às mães através de questionário 

120 mãe-bebês de hospital universitário de 

Minia 

Regressão logística múltipla 

A prevalência de amamentação na primeira hora de vida foi de 76,7%. Os 

fatores mais importantes que afetaram o início da amamentação foram a 

doença materna (β: 0,5 | P: 0,0001), o contato pele a pele precoce (β: 0,4 | 

P: 0,0001) - 86,7% das mulheres com parto vaginal tiveram contato pele-a-

pele precoce e 60% do mesmo grupo iniciou amamentação em 1 hora, 

enquanto 40% das mulheres com parto cesariano tiveram contato pele a pele 

com seus bebês, e apenas 16,7% deles com início precoce da amamentação. 

Brimdyr et al, 

2015 

EUA 

2013 

 

Estudo transversal 

Entrevista a puérperas e análise de dados 

do prontuário de 63 díades mãe-bebês do 

Centro Médico da Univ. de Loma Linda   

Regressão logística múltipla 

Há uma relação inversa dose-dependente entre quantidades aumentadas de 

exposição ao fentanil (p = 0,001, R2 = 0,264, IC 0,987, 0,997).e a 

probabilidade de sucção na primeira hora após o nascimento. Ajuste por uso 

de ocitocina e Apgar aos 5 minutos. 
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Autor e ano de 

publicação 

Local e Ano do 

Estudo 

Métodos: desenho, fonte de dados, 

população, análise 

Resultados  

Lau et al, 2016 Singapura 

Set/2013-

Ago/2014 

Estudo transversal 

Entrevista por meio de questionário 

estruturado  

915 díades em um Hospital Amigo da 

Criança 

 Análise múltipla 

 

Iniciaram a amamentação na primeira hora de vida 89,7% dos participantes, 

dos quais 84% nasceram de parto vaginal. Parto cesárea (β: -0,13 p< 0,001), 

duração do trabalho de parto em horas (β: -0,08 p< 0,02) e admissão do 

neonato em UTI (β: -0,07 p< 0,014) foram associados negativamente ao 

início precoce do aleitamento materno. Já o contato pele-a-pele imediato – 

antes de 30min (β: 0,32 p< 0,001) mostrou associação positiva com o 

desfecho, tanto no grupo de parto cesárea, quanto vaginal. 

Khanal et al, 2015 Nepal 

Jan-Out/2014 

Estudo de coorte 

Entrevistas em residências 

724 mãe e bebês 

Regressão logística múltipla 

Prevalência de amamentação na primeira hora de vida foi de 42.2%. 

Ser assistida por uma parteira tradicional foi associado a uma menor 

probabilidade de início precoce    da amamentação (ORa: 0,47 | IC: 0,22–

0,99). Lactentes nascidos por cesariana (aOR: 0,39; IC95%: 0,239–0,67), 

nascidos no grupo de casta média (ORa: 0,62 | IC: 0,40–0,95) e no grupo 

de castas dalits (ORa: 0,52; | IC: 0,28 a 0,94) foram menos propensos a 

serem amamentados na primeira hora de vida. Além disso, os bebês que 

nasceram com baixo peso ao nascer (ORa: 0,36 | IC: 0,21‐0,63) e bebês cuja 

idade materna era de 30-45 anos (ORa: 0,45 | IC: 0,22–0,93) eram menos 

propensos a serem amamentados dentro de uma hora de nascimento. 

As crianças nascidas das famílias mais pobres (ORa:2,43 | IC: 1,36-4,37) 

tinham maior probabilidade de serem amamentadas dentro de uma hora do 

parto. As crianças que não receberam alimentos pré-lácteos tiveram maior 

probabilidade de iniciar a amamentação dentro de uma hora após o 

nascimento (ORa: 2,00 |IC: 1,35–2,98). 

Hailemariam et 

al, 2015 

Etiópia 

Abr-Mai/2014 

Estudo transversal 

Entrevista a mulheres com filhos menores 

que 2 anos na região rural do oeste da 

Etiópia 

593 díades mãe-bebês 

Regressão logística múltipla 

Prevalência de início do aleitamento materno na primeira hora de 83,1%. 

Ser dona de casa (ORa (95% IC) = 2,48 (1,54-3,99)) e bebê receber colostro 

(ORa (IC95%) = 2,22 (1,08-4,55)) foram preditores significativamente 

positivos para o início precoce da amamentação na primeira hora de vida. 

A análise de regressão logística multivariada mostrou que as mães que não 

possuíam rádio e/ou TV no domicílio (ORa (95% IC = 0,55 (0,35-0,88)), 

não tiveram acesso à informação de saúde (ORa (IC95%) = 0,44 (0,25-

0,75)), e as crianças que receberam alimentos pré-lácteos (ORa (95% CI) = 

0,30 (0,14-0,65)) foram menos propensos a iniciar a amamentação precoce. 
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Tewabe, 2016 Etiópia 

Abr-Mai/2015 

Estudo transversal 

Questionário adaptado da Pesquisa 

Demográfica de Saúde da Etiópia 

405 díades mãe-bebê 

Regressão logística 

A prevalência de início da amamentação na primeira hora de vida foi de 

78,8%. Mulheres que tiveram seus filhos em unidade de saúde (ORa: 3,48 

IC: 95% 1,25-9,70), através de parto vaginal (ORa: 5,72 IC: 95% 3,13-

11,24) e não ofereceram bebida pré láctea (ORa: 4,62 IC: 95% 2,09-10,22) 

mostraram maiores chances de amamentar na primeira hora de vida. 
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(Continuação) 

 

Autor e ano de 

publicação 

Local e Ano do 

Estudo 

Métodos: desenho, fonte de dados, 

população, análise 

Resultados  

Mukunya et al, 

2017 

Uganda 

Ago-Nov/2016 

Estudo transversal 

Questionário validado 

930 mulheres com filhos < 2 anos no norte 

de Uganda 

Regressão logística 

Quase metade (48,2%) das mães atrasou o início da amamentação. Fatores 

significativamente associados ao atraso no início da amamentação na 

análise multivariada incluíram parto cesáreo (ORa: 11,10 IC: 3,73–33,04), 

descartando o leite materno inicial (ORa: 2,02 IC :1,41–2,88), parto 

domiciliar (ORa:1,43 IC: 1,04-1,97) e a mãe como responsável por iniciar 

a amamentação em comparação com um profissional de saúde ou parente 

(ORa: 1,73 IC:1,33-2,26). As mães que tinham um ensino secundário 

atrasaram menos o início da amamentação, em comparação com aqueles 

sem educação (ORa: 0,54 IC: 0,30-0,96). 

Esteves et al, 

2014 

Busca finalizada 

em 30 de agosto 

de 2013 

Revisão sistemática.  

Fonte: Medline, Lilacs, Scopus e Web of 

Science entre 1999 e 2010 

18 artigos - Ásia (nove), África (cinco) e 

América do Sul (quatro) 

A cesariana foi o fator de risco mais consistente para a não amamentação 

na primeira hora de vida. “Baixa renda familiar”, “idade materna menor que 

25 anos”, “baixa escolaridade materna”, “ausência de consultas pré-natais”, 

“parto domiciliar”, “falta de orientação sobre amamentação no pré-natal” e 

“prematuridade” foram fatores de risco identificados em pelo menos dois 

estudos 

Sharma et al, 

2016 

Sul da Ásia 

Busca entre Jul-

Set/2013 

Revisão sistemática 

Academic Search Complete, Cumulative 

Index to Nursing and Allied Health 

(CINAHL), Global Health, MEDLINE, 

Web of Knowledge e Scopus 

25 artigos para análise: Bangladesh (4), 

India (8), Maldives (1), Nepal (3), Pakistan 

(6) and Sri Lanka (2). Um estudo foi 

multicêntrico englobando: Bangladesh, 

India, Nepal e Sri Lanka 

 

Fatores geográficos, socioeconômicos, individuais e específicos da saúde, 

como residência, educação, ocupação, renda, idade da mãe e gênero do 

recém-nascido e problemas de saúde da mãe e do recém-nascido no parto 

possuem associação com o início precoce ou oportuno da amamentação no 

sul da Ásia. 

Barreiras que afetam o início do aleitamento materno: influência de práticas 

tradicionais de alimentação, aconselhamento dos padres, alimentação pré-

láctea e descarte de colostro, opinião da sogra; disponibilidade e 

acessibilidade por falta de informação, baixo acesso à mídia e serviços de 

saúde, percepção equivocada, apoio e insuficiência do leite, envolvimento 

das mães na tomada de decisão. 
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2.2 Fatores associados ao aleitamento materno exclusivo durante a internação hospitalar  

 Para o desfecho “aleitamento materno exclusivo durante a internação hospitalar” foram 

utilizadas as seguintes palavras chave: “breast feeding” [MeSH Terms] OR “exclusive breast 

feeding” [title/abstract] OR “exclusive breastfeeding”[title/abstract]) AND/OR "hospital stay" 

[title/abstract]. Foram encontrados 208 artigos, sendo selecionados 12 pela leitura do título e 6 

pela leitura dos resumos, totalizando 6 artigos.  (Tabela 3).  

 Na base de dados LILACS foram utilizadas os seguintes termos: (tw:(aleitamento 

materno exclusivo)) AND (tw:(maternidade)) - sendo a busca do termo realizada em títulos, 

resumos e descritores. Foram encontrados pela busca 23 artigos, porém nenhum artigo foi 

selecionado pela leitura dos resumos. 

 Primeiramente foram descritos os artigos nacionais e em seguida os internacionais, por 

ordem cronológica de realização do estudo. Os estudos que não utilizaram análise multivariada 

foram apresentados no início da tabela.  

Foram encontrados 6 estudos internacionais. Os estudos foram conduzidos na América 

do Norte (4) e na Europa (2). A prevalência de aleitamento materno durante a internação 

hospitalar variou de 19,1% na Grécia em 2001 (Pechilivani, 2005) a 40,5% na Itália em 2005 

(Asole, 2009).  

Os fatores de risco para o aleitamento materno exclusivo durante a internação foram: 

parto cesáreo (n=3), ter recebido informações por meios de comunicação de massa (n=1), falta 

de informação sobre aleitamento materno na maternidade (n=1), e ter nascido pequeno para a 

idade gestacional (n=1). 

Os fatores de proteção para o aleitamento materno exclusivo durante internação 

hospitalar foram: alta escolaridade (n=4), ter tido contata pele a pele (n=2), permanecer em 

alojamento conjunto (n=2), avó materna ter  amamentado (n=1), mãe ter nascido no EUA (n=1), 

mãe hispânica (n=1), mãe desempregada (n=1), intenção de amamentar antes ou desde a 

gestação (n=1), mãe ter conhecimento sobre centro de apoio à amamentação (n=1), pré-natal 

no primeiro trimestre (n=1), ter participado de classe pré-natal (n=1), ter feito pré-natal com 

outros profissionais que não obstetra (n=1), ter sido assistida por doula (n=1), ter recebido 

analgesia (n=1) e aleitamento materno sob livre demanda (n=1). 

Alguns fatores mostraram associação controversa: a multiparidade apresentou-se, em 

um estudo, como fator de risco e outro como fator de proteção (n=2), assim como a idade 

materna: em um estudo a idade materna < 25 anos mostrou-se como fator de risco e em outro 

estudo como fator de proteção (n=2). Em um estudo idade maior que 34 anos foi fator de risco 

(n=1). 
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Os fatores associados ao aleitamento materno exclusivo durante a internação hospitalar 

podem ser organizados segundo modelo hierarquizado. No nível distal foram encontrados nessa 

revisão: idade, escolaridade, etnia, desemprego materno, mãe receber informação por meios de 

comunicação de massa, e avó materna ter amamentado. No nível intermediário: intenção de 

amamentar antes ou desde a gestação, conhecimento sobre centro de apoio à amamentação, 

início das consultas pré-natal, participação em classe pré-natal, tipo de parto prévio, profissional 

que realizou o pré-natal. No nível proximal: tipo de parto, ter recebido analgesia, aleitamento 

materno sob livre demanda, contato pele a pele, ter recebido informação sobre aleitamento 

materno no hospital, alojamento conjunto, ter apoio de doula, peso do bebê. 
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TABELA 3 – Fatores associados ao aleitamento materno exclusivo durante internação hospitalar 

 

 

Autor e ano de 

publicação 

Local e Ano do 

Estudo 

Métodos: desenho, fonte de dados, 

população, análise 

Resultados  

Pechlivani et al, 

2005 

 

 

Grécia, 2001 Estudo transversal 

Questionário semi-estruturado 

1603 mulheres de 5 maternidades públicas 

e privadas 

Regressão logística múltipla 

A prevalência de aleitamento materno exclusivo durante internação 

hospitalar foi de 19,1%. Permancer em alojamento conjunto (ORa 3,72, IC: 

2.31–5.97; p< 0,01), aleitamento em livre demanda (ORa 2,18, IC: 1.37–

3.50; p<0,01), parto vaginal (ORa 1,61, IC: 1.06–2.45; p<0,01), mães com 

maior escolaridade - > 15 anos (ORa: 1.60, IC: 1.01–2.54), desempregadas 

(ORa: 1.60, IC: 1.03–2.48)  mães que sabiam da existência de centros de 

apoio ao aleitamento materno (ORa: 1.51, IC: 1.00–2.27) apresentaram 

maiores chances de amamentar exclusivamente. Receber informação dos 

meios de comunicação de massa mostrou-se negativamente associado ao 

desfecho ( Ora: 0.44 IC95% 0.20–0.94) 

Newton et al, 

2009 

EUA, 2004-2005 Estudo transversal 

Dados de prontuários eletrônicos e banco 

de dados hospitalares 

349 mães latinas de um Hospital 

universitário com título de Hospital Amigo 

da Criança em Massachusetts 

Regressão logística múltipla 

A prevalência de amamentação exclusiva durante a internação hospitalar 

foi de 27,5%. Os fatores associados positivamente à amamentação 

exclusiva no hospital foram idade materna menor que 25 anos (ORa= 2,29; 

IC: 1,28-4,10),  mãe ser natural dos EUA (ORa= 3,16; IC: 1,20-8,29)  e 

acompanhamento por doula (ORa= 2,16; IC: 1,18-3,97). 

 

Asole et al, 2009 Itália, 2005 Estudo transversal 

Entrevista à 153 puérperas durante 

internação e telefônica após alta em 17 

hospitais – 3 universitários, 3 de grande 

porte e 11 locais 

153 puérperas 

Regressão logística múltipla 

A prevalência de amamentação exclusiva durante a internação hospitalar 

foi de 40,5%. Associaram-se a maior probabilidade de não amamentar 

durante internação hospitalar: parto cesário (ORa = 3,69; IC: 1,19-11,47), 

falta de informações, no hospital, sobre as vantagens da amamentação (ORa 

= 4,78; IC  1,50-15,26), bebê não estar 24h com a mãe (ORa = 7,40; IC: 

1,14-48,02), bebê em contato com a mãe apenas para alimentação (ORa = 

14,64; IC: 2.24-95,75). 
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Autor e ano de 

publicação 

Local e Ano do 

Estudo 

Métodos: desenho, fonte de dados, 

população, análise 

Resultados  

Bramson et al, 

2010 

EUA 

2006 

Estudo de coorte prospectivo 

Questionários aplicados a mães até o 3º dia 

de internação 

21 842 díades mãe-bebê 

Regressão logística múltipla 

A intenção do método de alimentação materna (medida antes do 

nascimento), características sociodemográficas, variáveis intraparto e 

contato mãe-bebê precoce nas três primeiras horas após o parto foram 

associadas com a amamentação exclusiva durante a hospitalização da 

maternidade. 

Em comparação com mães sem contato pele a pele precoce, a amamentação 

exclusiva foi maior em mães que tiveram contato pele a pele por 1 a 15 

minutos (OR:1,376; IC: 1,189- 1.593), 16 a 30 minutos (OR 1,665; IC95%, 

1,468-1,888), 31 a 59 minutos (OR 2,357; IC95%, 2,061-2,695) e mais de 

1 hora (OR 3,145; IC95%, 2,905-3,405). Os resultados demonstram uma 

relação dose-resposta entre o contato pele a pele precoce e a exclusividade 

da amamentação 

As mães que amamentaram exclusivamente eram em sua maioria 

hispânicas, possuiam  ensino médio,tinham intenção de amamentar 

exclusivamente no início da gestação, tiveram parto normal, usaram 

analgesia ou anestesia do sistema nervoso central e tiveram mais de 1 hora 

de contato pele a pele durante as primeiras 3 horas após o nascimento. Estas 

mães  tinham menos probabilidade de fumar. 

Finkelstein et al, 

2013 

Canadá, 2008-

2010 

Estudo de Coorte 

Dados secundário do banco de dados 

perinatal de Niday (BORN) 

24755 puérperas de 4 hospitais – 23291 

não diabéticas e 1291 com diabetes 

gestacional e 159 com diabetes pré 

gestacional 

Regressão logística múltipla 

A prevalência de amamentação exclusiva durante a internação hospitalar 

foi de 33,7% e na alta foi de 30,3%. Foram fatores de associação negativa 

com o desfecho: idade materna < 25 anos (ORa= 0.90 |IC: 0.82–0.98) ou > 

34 anos  ORa= 0.79 | IC: 0.74–0.85) quando comparada com o grupo de 25 

a 34 anos de idade, menores níveis de escolaridade [2 – ORa= 0.73 | IC: 

0.66–0.80; 3 – ORa= 0.90 | IC: 0.82–0.99 e 4- ORa= 0.92 | IC: 0.84–1.01] 

em um padrão dose-resposta, sendo 1 o menor quartil e 5 o grupo referência. 

Multiparidade (ORa= 1.28 | IC: 1.20–1.37), ter uma consulta no primeiro 

trimestre (ORa= 1.23 | IC: 1.13–1.33), participar de aulas pré-natais (ORa= 

1.24 | IC: 1.10–1.40) e ter atendimento pré-natal prestado por outro 

profissional de saúde que não obstetra (médico de família (ORa= 1.50 | IC: 

1.41–1.60) ou categoria "outro/nenhum" (ORa= 3.18 |IC: 2.76–3.67)) foram 

todos fatores de proteção para a amamentação durante internação hospitalar 
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Pierro et al, 2016 EUA 

2012 - 2013 

Estudo transversal 

Entrevistas a mães após parto em hospital 

de ensino em Nova York 

741 mães-bebês 

Regressão logística  

 

A prevalência de aleitamento materno exclusivo na internação foi de 24%.  

O aleitamento materno exclusivo (AME) associou-se à primiparidade (OR 

1,95; 95% IC 1,3-3,0), maior nível de escolaridade (OR 2,6; IC95% 1,7-

3,9) e experiência materna de amamentação quando criança (OR 1,54; 95% 

IC 1–2,37). Mães que vivenciaram contato pele a pele também 

apresentaram maiores taxas de AME (29,5% versus 19,9%). 
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3. JUSTIFICATIVA  

Os índices de aleitamento materno no Brasil têm apresentado tendência ascendente nos 

últimos 40 anos, porém o aleitamento materno exclusivo apresentou recentemente uma 

estabilização, segundo a Pesquisa Nacional de Saúde de 2013. A proporção de partos cesarianos 

tem aumentado ao longo do mesmo período, sendo um fator que interfere diretamente no 

aleitamento materno ao nascimento, na amamentação exclusiva durante a internação hospitalar 

e nos desfechos neonatais. Esse aumento pode ser reflexo de uma assistência pré-natal 

inadequada, assim como no momento do parto.   

 A elevada contribuição do setor privado brasileiro na realização de partos cesáreos e 

consequentes alterações neonatais estimulou a criação do Projeto Parto Adequado, cujo 

objetivo foi fornecer apoio a hospitais que desejassem reorganizar a atenção pré-natal e ao 

parto, visando a redução no número de partos cesarianos. A Pesquisa Nascer Saudável avaliou 

a implementação do Projeto Parto Adequado nas maternidades estudadas. O presente estudo 

pretende observar se as mudanças de conduta nos períodos pré-natal, parto e puerpério ocorridas 

em maternidades participantes da Pesquisa Nascer Saudável se associaram aos desfechos: 

aleitamento materno na primeira hora de vida e aleitamento materno exclusivo durante a 

internação hospitalar.  

Nessa perspectiva, a hipótese deste estudo é que o modelo de atenção perinatal 

influencia a prática de aleitamento materno na primeira hora de vida e o aleitamento materno 

exclusivo durante a internação hospitalar. Esse estudo tem como objetivo estimar a frequência 

de aleitamento materno na primeira hora de vida e de aleitamento materno exclusivo em recém-

nascidos provenientes de maternidades privadas participantes da Pesquisa Nascer Saudável. 

Visa também analisar a associação entre estes desfechos e a assistência oferecida às mulheres 

durante o período do pré-natal, parto e puerpério, assim como a características da mulher e da 

criança. 

 

4. OBJETIVOS 

4.1. Geral:  

 - Estimar a prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida e de aleitamento 

materno exclusivo durante a internação hospitalar nas maternidades privadas participantes da 

“Pesquisa Nascer Saudável” e analisar os fatores associados a essas práticas. 

4.2. Específicos: 

  - Estimar a prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida nas 

maternidades privadas participantes da Pesquisa Nascer Saudável; 
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 - Estimar a prevalência de aleitamento materno exclusivo durante a internação hospitalar 

nas maternidades privadas participantes Pesquisa Nascer Saudável; 

 - Analisar os fatores associados ao aleitamento materno na primeira hora de vida nas 

maternidades privadas participantes da Pesquisa Nascer Saudável; 

 - Analisar os fatores associados ao aleitamento materno exclusivo durante a internação 

hospitalar nas maternidades privadas participantes da Pesquisa Nascer Saudável. 

 

5. MÉTODOS E RESULTADOS 

 Os métodos e resultados dessa dissertação serão de apresentados na forma de dois 

artigos.  

5.1 Artigo 1 

Aleitamento materno na primeira hora de vida em maternidades privadas brasileiras 

participantes da Pesquisa Nascer Saudável 

Resumo 

Introdução: o Passo 4 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança recomenda: “apoie as mães a 

iniciar a amamentação assim que possível após o nascimento”, contribuindo assim para a 

redução da mortalidade neonatal. Objetivos: Estimar a prevalência de aleitamento materno na 

primeira hora de vida em maternidades privadas participantes da Pesquisa Nascer Saudável e 

analisar fatores associados a esse desfecho. Métodos: Estudo avaliativo conduzido em 2017 

nas 12 maternidades participantes da Pesquisa Nascer Saudável por meio de entrevista a 4800 

puérperas e revisão de prontuários hospitalares. Foram excluídas as condições que impedissem 

a amamentação ao nascimento, como mães HIV positivas e recém-natos com malformações 

severas. Na análise foi utilizada regressão logística múltipla segundo modelo teórico 

hierarquizado. Resultados: a prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida foi 

de 57.1%. Escolaridade materna mais baixa (ORa=0.643), nível socioeconômico mais baixo 

(ORa=0.687), ter sido submetida à cesariana (ORa=0.649), recém-nato prematuro tardio 

(ORa=0.660) e não seguir para o alojamento conjunto ao nascimento (ORa=0.669) se 

associaram negativamente ao desfecho. Ter recebido informação no pré-natal sobre a 

importância da amamentação ao nascimento (ORa=2.585), ter sido alvo de modelo da melhoria 

da atenção (ORa=1.273), contato pele a pele ao nascimento (ORa=2.127) e recém-nato do sexo 

feminino (ORa=1.194) se associaram positivamente ao desfecho. Conclusões: as maternidades 

privadas participantes da Pesquisa Nascer Saudável apresentaram uma boa prevalência de 
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aleitamento materno na primeira hora de vida, segundo parâmetros da OMS. Ter recebido 

orientação no pré-natal sobre amamentação ao nascimento, ter sido alvo de modelo de melhoria 

da qualidade da assistência e contato pele-a-pele ao nascimento contribuíram para o aleitamento 

materno na primeira hora de vida.  

Palavras-chave: aleitamento materno, nascimento, hospitais privados, estudos transversais.  

 

Abstract 

Introduction: The Baby-Friendly Hospital Initiative’s Step 4 recommends: “support mothers 

to initiate breastfeeding as soon as possible after birth”, thus contributing to reduce neonatal 

mortality. Objectives: To estimate the prevalence of breastfeeding in the first hour of life in 

private maternity hospitals participating in the Healthy Birth Study and to analyze factors 

associated with this outcome. Methods: An evaluative study was conducted in 2017 in 12 

maternity hospitals participating in the Healthy Birth Study by interviewing 4800 mothers and 

reviewing hospital records. Conditions that prevented breastfeeding at birth, such as HIV 

positive mothers and newborns with severe malformations, were excluded. In the analysis, 

multiple logistic regression was used according to a hierarchical theoretical model. Results: the 

prevalence of breastfeeding in the first hour of life was 57.1%. Lower maternal education 

(aOR=0.643), lower socioeconomic status (aOR=0.687), cesarean section (aOR=0.649), late 

preterm newborn (aOR=0.660) and not rooming-in after birth (aOR=0.669) were negatively 

associated with outcome. Receiving information about the importance of breastfeeding at birth 

during prenatal care (aOR=2.585), having been target of a quality improvement care model 

(aOR=1.273), skin-to-skin contact at birth (aOR=2.127), and female newborn (aOR=1.194) 

were positively associated with the outcome. Conclusions: private maternity hospitals 

participating in the Healthy Birth Study showed a good prevalence of breastfeeding in the first 

hour of life, according to WHO parameters. Receiving prenatal guidance on breastfeeding at 

birth, being target of a model to improve care and skin-to-skin contact at birth contributed to 

breastfeeding in the first hour of life.  

Keywords: breastfeeding, birth, private hospitals, cross-sectional studies. 

 

Introdução 

O aleitamento materno possui a capacidade de reduzir em 13% as mortes em crianças 

menores de 5 anos1 e previne a morbidade infantil devido à diarreia e às infecções respiratórias2. 
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Mesmo em populações de alta renda sua prática é importante, pois reduz a mortalidade por 

enterocolite necrosante e pela síndrome de morte súbita infantil3. 

Quando a criança é amamentada ao nascimento, o leite materno reduz a probabilidade 

de seu trato gastrointestinal ser colonizado por bactérias gram-negativas do ambiente hospitalar. 

O colostro contém fatores imunológicos que protegem o recém-nato e estimulam a sua resposta 

imunológica ativa4. Estudo realizado com dados de 67 países encontrou uma correlação inversa 

entre a prática da amamentação na primeira hora de vida e a mortalidade neonatal5. Pesquisa 

realizada em Gana com 10.947 crianças mostrou uma redução de 22% na mortalidade neonatal 

associada à amamentação na primeira hora de vida, comparativamente àquelas que iniciaram a 

amamentação após 24 horas6. Estudo com 37.350 crianças, realizado a partir da II Pesquisa de 

Desenvolvimento Humano da Índia, mostrou um risco quase 3 vezes maior de mortalidade em 

crianças não amamentadas na primeira hora de vida7. 

A Iniciativa Hospital Amigo da Criança, voltada à promoção, proteção e apoio ao 

aleitamento materno nas maternidades, em seu Passo 4,  preconiza: “colocar os bebês em 

contato pele a pele com suas mães, imediatamente após o parto, por pelo menos uma hora e 

incentivar a mãe a identificar se o bebê mostra sinais de querer ser amamentado, oferecendo 

ajuda, se necessário”8. Este foi o tema da Semana Mundial da Amamentação do ano de 2007: 

“Amamentação na Primeira Hora, Proteção sem Demora”9. A Pesquisa Nacional de 

Demografia e Saúde, conduzida em 2006, verificou que 43% das crianças brasileiras iniciavam 

a amamentação na primeira hora de vida10, enquanto em 2008, no conjunto das capitais 

brasileiras e DF, essa proporção foi de 67,7%11. No inquérito “Nascer no Brasil”, conduzido 

entre 2011 e 2012, 56% das crianças nascidas em hospitais com mais de 500 partos/ano (que 

correspondem a 78,6% dos partos hospitalares) foram amamentadas na primeira hora de vida12.  

Revisões sistemáticas13,14 apontam a cesariana como o fator de risco mais importante 

para a não amamentação na primeira hora de vida, dado preocupante já que, em 2008, o Brasil 

contribuiu com 15% do total de cesarianas desnecessárias ocorridas no mundo15. Parto ocorrido 

em maternidade privada também se mostrou um fator de risco para o atraso no início da 

amamentação, enquanto parto em Hospital Amigo da Criança foi fator de proteção13. 

A elevada contribuição do setor privado brasileiro para a realização de cesarianas e 

consequentes alterações neonatais estimulou a criação de um projeto de melhoria da assistência 

pré-natal e ao parto, objetivando a redução no número de cesarianas e de internações em UTI 

neonatal16. O projeto foi estruturado em quatro componentes: governança, empoderamento das 

mulheres, reorganização do modelo de cuidado e monitoramento17. A Pesquisa Nascer 

Saudável avaliou o grau de implantação e os efeitos desse projeto.  
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O presente estudo investigou a prevalência de aleitamento materno na primeira hora de 

vida em maternidades privadas participantes da Pesquisa Nascer Saudável e os fatores 

associados a essa prática. 

 

Métodos 

A Pesquisa Nascer Saudável foi um estudo avaliativo transversal realizado 18 meses 

após o início da implantação do projeto de melhoria da assistência pré-natal e ao parto. A 

Pesquisa Nascer Saudável recebeu parecer de aprovação nº 1.761.057 pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca/Fundação Oswaldo Cruz. 

Foi selecionada uma amostra por conveniência de 12 entre os 22 hospitais privados que 

aderiram ao projeto de melhoria da assistência pré-natal e ao parto. Para a seleção desses 

hospitais, foram considerados três critérios: localização do hospital por macrorregião 

geográfica, tipo de hospital e desempenho do hospital no projeto de melhoria da assistência pré-

natal e ao parto (bom ou ruim)18. Dentre os hospitais participantes do estudo, um se situava na 

região nordeste, nove na região sudeste e dois no sul do Brasil.  

A amostra foi calculada, por hospital, para detectar uma redução de 10% na proporção 

de cesarianas, tendo como referência uma taxa de cesariana de 50%, com poder de 80% e um 

nível de significância de 5%. Globalmente, o tamanho da amostra de 4800 mulheres (12 

hospitais vezes 400 mulheres) teve acurácia de 80% em detectar uma redução de 2,5% na 

prevalência de cesarianas. Perdas e recusas representaram cerca de 5% das mulheres e foram 

repostas até completar 400 mulheres em cada hospital.  

Foram desenvolvidos formulários eletrônicos acessados a partir do aplicativo 

REDCap19. Estudo piloto foi conduzido em uma das maternidades participantes do projeto de 

melhoria da assistência pré-natal e ao parto não incluídas nesta pesquisa avaliativa, onde foram 

testados os questionários e refinados os aspectos logísticos do trabalho de campo. 

Entrevistadores treinados conduziram a coleta de dados, abordando todas as mulheres 

admitidas com parto assistido no hospital e que preencheram os critérios de elegibilidade para 

participar do estudo, até que 400 participantes fossem selecionadas em cada hospital. Mulheres 

que não falavam português, com deficiência auditiva, cujo parto ocorreu fora do hospital e que 

estavam internadas para interrupção judicial da gestação não foram elegíveis para o estudo. As 

mulheres foram entrevistadas face a face pelo menos 6 horas após o parto vaginal e 12 horas 

após a cesariana, após terem lido e assinado um termo de consentimento livre e esclarecido. 

Foram utilizados três instrumentos: 1.questionário aplicado à puérpera com perguntas relativas 
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a características maternas, da gestação e assistência pré-natal, do parto, do recém-nascido e da 

alimentação infantil; 2.formulário para extração de dados do prontuário da puérpera e do recém-

nato sobre tipo de gestação, tipo de parto, condição do recém-nato e alimentação do recém-nato 

durante a internação hospitalar; 3.formulário para extração de dados do cartão pré-natal18. 

Em internações prolongadas, os dados foram coletados do prontuário até o 28º dia de 

internação infantil e no 42º dia de internação da mulher. No caso de transferência hospitalar, os 

dados foram obtidos dos prontuários médicos do hospital de onde a puérpera e/ou o neonato 

tiveram alta. A coleta de dados foi conduzida de março a agosto de 2017. Devido à variação no 

tamanho dos hospitais, o tempo necessário para a coleta de dados variou de 1 a 4 meses, 

dependendo do número total de nascimentos por mês em cada hospital participante18. 

O presente estudo utilizou como critérios de inclusão conceptos vivos (natimortos: 

n=19). Foram excluídos recém-nascidos com malformações que pudessem prejudicar ou 

impedir o aleitamento materno (malformações: n=47), filhos de mães HIV positivas (n=6),  

puérperas com morbidade materna grave ou transferidas para a Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) por complicações durante o parto (n=244) e bebês transferidos para UTI ao nascer 

(n=527).   

As más formações excluídas foram: cardiopatias congênitas graves, síndrome de Down, 

síndrome craniofrontonasal, hidrocefalia, fenda labial, palato duro ou mole, adenomatose 

cística pulmonar, disgenesia do corpo caloso, gastrosquise, hérnia diafragmática, hipoplasia 

verminiana, onfalocele e sequência de Robin e Moebius. 

Foram excluídas ao todo 785 mulheres, sendo analisados dados de 4.093 binômios. 

Cálculos post-hoc mostraram que, considerando uma prevalência de aleitamento materno 

exclusivo de 60% e nível de significância de 5%, a amostra após a exclusões utilizada na 

presente análise teve poder de 90% para detectar diferenças de 7% na proporção desse desfecho.  

O aleitamento materno na primeira hora de vida (sim/não) foi considerado como 

desfecho, obtido a partir de duas perguntas à puérpera: “Depois do nascimento, você deu o peito 

na sala de parto?” e “Quanto tempo, mais ou menos, demorou até você dar o peito pela primeira 

vez?”. O aleitamento materno na primeira hora de vida foi considerado quando a resposta à 

primeira pergunta era “sim” e/ou à segunda abrangia até 1 hora. Foi adotado um modelo teórico 

hierarquizado, tendo como variáveis de exposição distais características maternas e 

domiciliares, como intermediárias características da gestação e atenção pré-natal e como 

proximais características hospitalares, de atenção ao parto e do recém-nascido (Figura 1).  

As características maternas selecionadas foram: idade (<20; 20-34; ≥35), cor da pele 

auto referida (branca; preta; parda/amarela/indígena), ter companheiro (solteira/separada/viúva; 
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casada/vive com companheiro), escolaridade (até 14 anos; ≥15 anos). As características 

domiciliares foram analisadas a partir das condições socioeconômicas (classe A; B; C+D+E)20. 

Foram consideradas características da gestação e pré-natal: paridade (primípara; multípara), ter 

sido alvo de modelo assistencial de melhoria da assistência pré-natal e ao parto (sim; não), 

doença materna - hipertensão, diabetes ou outras doenças crônicas (sim; não), nº de consultas 

pré-natais (≤7; 8 ou mais), início do pré-natal (até 12 semanas; ≥13 semanas), orientação sobre 

amamentação ao nascimento durante o pré-natal (sim/não). As características de atenção ao 

parto selecionadas foram: presença de acompanhante durante o parto (sim; não/não quis), tipo 

de parto (vaginal; cesariana), contato pele-a-pele ao nascimento (sim/não) e alojamento 

conjunto (aferida pela pergunta: “o bebê foi para o quarto junto com a mãe?”: sim/não). 

Enquanto características do recém-nascido foram selecionadas: peso ao nascer (<2500g; 

≥2500g), idade gestacional (<37 semanas; >37 semanas) e sexo (masculino; feminino).   

Diferentes grupos de mulheres eram alvo do modelo de melhoria da assistência pré-natal 

e ao parto, conforme definição do gestor hospitalar,  como: 1.primíparas; 2.gestantes 

pertencentes aos Grupos de Robson 1 a 4 (nulíparas ou multíparas sem cesárea anterior, feto 

único, a termo, cefálico, segundo OMS20) por serem mulheres com maiores chances de terem 

parto vaginal; 3. mulheres atendidas pela equipe de plantão; 4. gestantes sem cicatriz uterina 

prévia cujo parto foi realizado pela equipe de plantão18.  

Os dados foram analisados utilizando o programa estatístico Statistical Package for the 

Social Sciences - SPSS versão 21. Como o tamanho da amostra foi o mesmo, 

independentemente da quantidade de parturientes em cada hospital, foi utilizada amostra 

complexa, sendo o peso amostral levado em consideração nas análises18. Considerando o peso 

amostral, o número final analisado foi de 4060 binômios. 

Inicialmente foi conduzida uma análise univariada para identificar a distribuição das 

variáveis de exposição e do desfecho sob investigação. Em seguida foi conduzida análise 

bivariada entre cada variável de exposição e o desfecho, utilizando o teste qui-quadrado de 

Pearson e sendo obtidas razões de chance brutas (RPb) com seus respectivos intervalos de 

confiança de 95% (IC 95%). As variáveis que na análise bivariada obtiveram valor de p ≤ 0,20 

foram incluídas na modelagem estatística. Por fim foi conduzida regressão logística múltipla, 

seguindo o modelo teórico conceitual hierarquizado utilizado, conforme a proximidade 

temporal de cada variável com o desfecho21. 

 



46 
 

  

- Sexo da criança 

FIGURA 1. Modelo teórico hierarquizado dos fatores associados ao aleitamento 

materno na primeira hora de vida 

 

 

 

 

Resultados    

 A prevalência de amamentação na primeira hora de vida foi de 57,1%. Houve uma 

grande variação entre os hospitais, cinco maternidades apresentando prevalências superiores a 

80% e três inferiores a 30%. Houve discrepância também no interior das regiões, pois tanto a 

mais elevada (93,0%), quanto a mais baixa prevalência (6,3%) foram encontradas na Região 

Sudeste.  

 A maior parte das puérperas estudadas apresentou idade entre 20-34 anos, cor branca, 

vivia com companheiro, tinha elevada escolaridade e pertencia à classe socioeconômica B. Os 

fatores distais associados ao desfecho (p<0,20) na análise bivariada foram idade, cor da pele, 

situação conjugal, escolaridade e classe socioeconômica (Tabela 1). 
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Tabela 1. Prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida (AMPH) e razão 

de chances bruta segundo características sociodemográficas. Regiões Nordeste, Sudeste e 

Sul, Brasil, 2017. 

Variável n     % AMPH(%) OR IC95% p-valor 

Idade materna   

 < 20 anos 63 1.5 51.5 0.819 0.497-1.350 0.434 

 20-34 anos 2643 64.0 56.4 1   

 35 anos ou mais 1421 34.4 61.2 1.068 1.053-1.395 0.003 

Cor da pele   

Preta 196   4.8 45.6 0.528 0.397-0.701 <0.001 

Parda/amarela/indígena 1116 27.0 49.8 0.650 0.567-0.746 <0.001 

Branca 2814 68.2 62.1 1   

Situação conjugal   

Separada/viúva/solteira 262   6.4 46.5 0.656 0.514-0.838 <0.001 

Vive com companheiro 3848 93.2 58.9 1   

Escolaridade   

Até 14 anos 1699  42.0 45.6 0.395 0.348-0.450 <0.001 

15 anos ou mais 2345  58.0 67.2 1   

Escore econômico   

Classe C. D ou E 663  16.3 42.7 0.276 0.226-0.338 <0.001 

Classe B 2231  55.0 54.4 0.450 0.383-0.528 <0.001 

Classe A 1166  28.7 73.7 1   

Total   4060  100  57.1    

AMPH = aleitamento materno na primeira hora de vida 

 

Em relação às características intermediárias, mais da metade das mães foi alvo do 

modelo de melhoria da qualidade assistencial, quase 60% das mulheres eram primíparas, pouco 

mais de um décimo apresentou alguma patologia (hipertensão. diabetes ou outra doença 

crônica), a maioria iniciou o pré-natal no primeiro trimestre e foi acompanhada por 8 ou mais 

consultas pré-natais. Cerca de três quartos das mulheres receberam orientação pré-natal sobre 

amamentação ao nascimento. Ter sido alvo do modelo de melhoria assistencial, patologia 

materna, número de consultas pré-natais, trimestre de início do pré-natal e recebimento de 

orientação no pré-natal sobre amamentação na primeira hora de vida se associaram ao desfecho 

na análise bivariada (Tabela 2). 
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Tabela 2. Prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida e razão de chances 

bruta segundo características da gestação e assistência pré-natal. Regiões Nordeste. 

Sudeste e Sul. Brasil. 2017. 

Variável n % AMPH (%) OR IC95% p-valor 

Alvo de modelo de melhoria da assistência   

Sim 2214 54.5 61.9 1.558 1.373-1.767 <0.001 

Não 1846 45.5 53.4 1   

Paridade       

Primípara 2398 59.1 57.8 1   

Multípara 1658 40.9 58.4 0.976 0.859-1.108 0.709 

Doença materna  

Sim 469 11.5 48.8 0.666 0.551-0.805 <0.001 

Não 3592 88.5 59.2 1   

Número de consultas pré-natais  

0 a 7 consultas 345 8.5 46.1 0.540 0.434-0.673 <0.001 

8 ou mais 3714 91.5 59.1 1   

Início do pré-natal  

1º trimestre 3838 94.8 58.8 1   

2º ou 3º trimestre 210 5.2 44.3 0.508 0.385-0.670 <0.001 

Orientação sobre AMPH no pré-natal  

Sim 3158 77.8 64.9 3.420 2.932-3.989 <0.001 

Não 902 22.2 33.9 1   

AMPH = aleitamento materno na primeira hora de vida 

 

Dentre as características proximais, a grande maioria teve presença de acompanhante 

durante o parto e mais de três quartos das mães foram submetidas a cesariana. A maioria dos 

recém-natos nasceu a termo, a proporção entre os sexos foi semelhante, cerca de 3% 

apresentaram baixo peso ao nascer e quase 60% tiveram contato pele-a-pele com a mãe ao 

nascer. A maior parte (64,2%) dos recém-natos não ficou em alojamento conjunto com a mãe 

desde o nascimento. Na análise bivariada, tipo de parto, sexo do bebê, prematuridade, baixo 

peso ao nascer, contato pele a pele com a mãe e alojamento conjunto se associaram à 

amamentação na primeira hora de vida (Tabela 3).  
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Tabela 3. Prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida e razão de chances 

bruta segundo características hospitalares. de atenção ao parto e do recém-nascido. 

Regiões Nordeste. Sudeste e Sul. Brasil. 2017. 

Variável n % AMPH (%) OR     IC 95% p-valor 

Acompanhante durante o parto  

Sim  3982 98.7 58.2 1,39 0.866-2.245 0.171 

Não/não quis 63 1.3 47.6 1   

Tipo de parto  

Cesariana 3120 76.8 52.5 0.367 0.312-0.432 <0.001 

Vaginal 940 23.2 76.3 1   

Sexo       

Feminino 2818 49.7 59.6 1.137 1.003-1.288 0.045 

Masculino 2041 50.3 56.5 1   

Baixo peso ao nascer       

Sim 117 2.9 50.4 0.724 0.498-1.052 0.090 

Não 3920 97.1 58.3 1   

Prematuro tardio       

Sim 213 5.2 46.9 0.682    0.515-0.903 0.007 

Não 3847 94.8 58.6 1   

Contato pele a pele       

Sim 1817 59.7 78.9 2.634 2.239-3.098 <0.001 

Não 1229 40.3 55.9 1   

Alojamento conjunto       

Sim 1447 35.8 52.0 1   

Não 2598 64.2 69.0 0.490 0.427-0.562 <0.001 

AMPH = aleitamento materno na primeira hora de vida 

 

Na análise multivariada, amamentaram menos na primeira hora de vida as mulheres com 

menor escolaridade, as de nível socioeconômico mais baixo, as submetidas à cesariana, as que 

tiveram filhos com idade gestacional entre 34 e 37 semanas e aquelas cujos bebês não ficaram 

em alojamento conjunto desde o nascimento. Ter sido alvo do modelo de melhoria da 

assistência, ter recebido orientação pré-natal sobre amamentação na primeira hora de vida, 

recém-nato do sexo feminino e contato pele a pele ao nascimento aumentaram as chances de 

amamentação na primeira hora de vida (Tabela 4).  
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Tabela 4. Razão de chances ajustada de aleitamento materno na primeira hora de vida. 

Regiões Nordeste. Sudeste e Sul. Brasil. 2017. 

 ORa     IC 95% p-valor 

VARIÁVEIS DISTAIS 

Escolaridade materna 

Até 14 anos 0.643 0.528-0.782 <0.001 

15 anos ou mais 1   

Escore econômico  

Classe C, D ou E 0.687 0.504-0.935 0.017 

Classe B 0.853 0.693-1.051 0.136 

Classe A 1   

VARIÁVEIS INTERMEDIÁRIAS 

Alvo de modelo de melhoria da assistência  

Sim 1.273 1.065-1.522 0.008 

Não 1   

Orientação sobre AMPH no pré-natal  

Sim 2.585 2.102-3.179 <0.001 

Não 1   

VARIÁVEIS PROXIMAIS 

Tipo de parto  

Cesariana 0.649 0.529-0.797 <0.001 

Vaginal 1   

Sexo    

Feminino 1.194 1.008-1.415 0.049 

Masculino 1   

Prematuro tardio    

Sim 0.660 0.460-0.948 0.024 

Não 1   

Contato pele a pele    

Sim 2.127 1.791-2.525 <0.001 

Não 1   

Alojamento conjunto   

Sim 1   
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Não 0.669 0.559-0.800 <0.001 

AMPH = aleitamento materno na primeira hora de vida 

 

Discussão 

Nas maternidades privadas participantes da Pesquisa Nascer Saudável 57,1% dos 

recém-natos foram amamentados na primeira hora de vida, percentual classificado como “bom” 

(50-89%), segundo os parâmetros da OMS22. Essa prevalência se situa entre a encontrada pela 

Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde em 2006 (42,9%)11 e pela pesquisa conduzida em 

2008 nas capitais e Distrito Federal (67,7%)10. Foi semelhante à prevalência de 57,8% 

verificada na Pesquisa Global de Saúde Materna e Perinatal da OMS abrangendo 24 países da 

África, Ásia e América Latina23 e bem superior ao encontrado por outras investigações em 

maternidades privadas. No estudo “Nascer no Brasil”, realizado em 2011/2012, 25,3% dos 

recém-natos em maternidades privadas foram amamentados na primeira hora de vida24, 

enquanto em 1999/2001, em 25 hospitais privados do município do Rio de Janeiro, essa 

prevalência foi de apenas 1,6%25. 

Apesar do cenário desfavorável das maternidades privadas, onde a prática da cesariana 

eletiva é muito elevada26, o modelo de melhoria da qualidade assistencial aumentou em 

praticamente 30% a prevalência da amamentação na primeira hora de vida no grupo alvo, 

refletindo melhorias na reorganização do pré-natal e atenção ao parto. A prevalência da 

amamentação ao nascimento em maternidades privadas antes da existência desse modelo de 

melhoria da qualidade assistencial era bem inferior, de cerca de 26%24. Entretanto. nem todos 

os hospitais pesquisados pareceram responder da mesma forma. Um quarto dos hospitais 

apresentaram uma prevalência baixa (<30%), segundo os parâmetros da OMS22, enquanto em 

metade deles mais de 60% dos bebês mamaram na primeira hora de vida. 

 Outros fatores estiveram também associados ao desfecho. A prevalência de 

amamentação na primeira hora de vida em mulheres com menos de 15 anos de escolaridade foi 

cerca de 35% menor em relação àquelas de maior escolaridade. Provavelmente, maiores níveis 

educacionais permitem um maior acesso à informação sobre os benefícios da amamentação ao 

nascimento27,28. Em revisão sistemática que reuniu estudos da Ásia, África e América do Sul, a 

baixa escolaridade materna também se mostrou um fator de risco para a não amamentação na 

primeira hora de vida13. Na mesma direção desse resultado, foi encontrado um efeito dose 

resposta  entre a classe socioeconômica e a prevalência de amamentação ao nascimento, 

mulheres das classes C, D e E tendo amamentado cerca de 30% a menos que mulheres da classe 
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A e as mulheres de classe B 15% a menos. Quanto mais desfavorável o estrato socioeconômico, 

menor se mostrou essa prática13.     

 Ter recebido orientação no pré-natal sobre amamentação na primeira hora de vida mais 

do que dobrou a prevalência do desfecho. A orientação sobre amamentação durante o pré-natal 

se mostrou um importante fator de proteção para o desfecho em diversos estudos12,13,28,29,30,31. 

pois a assistência pré-natal propicia a orientação e o apoio à mulher para a amamentação ao 

nascimento.  

 A cesariana foi um dos fatores que mais se associou ao desfecho, no presente estudo e 

em outros cenários, diminuindo em quase 40% a prevalência de amamentação na primeira hora 

de vida. A cesariana aparece como fator de risco13 relacionada à dor pós parto14,32,33, ao menor 

contato pele-a-pele com a mãe14,34, à anestesia materna25,28,29,35,36, à dificuldade de segurar a 

criança logo após o parto29 ou a procedimentos cirúrgicos pós parto, que atrasam e muitas vezes 

interrompem o contato mãe-bebê12,25,37. Mães com parto vaginal podem ter uma participação 

mais ativa no processo de amamentação ao nascimento, facilitando o contato pele a pele, o 

reconhecimento de sinais de que o recém-nascido está apto a mamar e a liberação de 

ocitocina24,34,38. O modelo de melhoria da qualidade assistencial foi eficaz em reduzir o 

percentual de cesarianas nas maternidades estudadas, com redução global de 10% do evento 

em comparação às mesmas maternidades no início do projeto de melhoria39, contribuindo 

diretamente para o aumento da prevalência da amamentação na primeira hora de vida nesse 

contexto.  

 Bebês do sexo feminino tiveram uma chance quase 20% maior de serem amamentados 

na primeira hora de vida quando comparados aos do sexo masculino. Boccolini et al40 

encontraram associação semelhante em estudo brasileiro, atribuindo esse resultado a uma maior 

probabilidade de eventos adversos na gestação entre crianças do sexo masculino.  

 Recém-nascidos prematuros tardios (idade gestacional entre 34-37 semanas) 

apresentaram 35% menos de chance de amamentação ao nascimento quando comparados aos 

nascidos a termo. Vieira et al29 referem que recém-nascidos prematuros apresentam menos 

possibilidade de amamentação na primeira hora de vida, pois são mais sonolentos, possuem 

maior dificuldade em coordenar sucção-respiração-deglutição e menor reflexo de sucção. 

Mesmo recém-natos a termo precoces parecem apresentar alguma dificuldade no 

estabelecimento da amamentação exclusiva em relação aos nascidos a partir de 38 semanas de 

idade gestacional, já que possuem maiores chances de eventos adversos, como doenças 

respiratórias e maior tempo de hospitalização41. Conceptos de trabalho de parto espontâneo 
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tendem a nascer com idade gestacional mais elevada, já que as cesarianas eletivas podem estar 

contribuindo para a redução da idade gestacional42.   

 O contato pele a pele do recém-nascido com a mãe ao nascimento dobrou a prevalência 

da amamentação na primeira hora de vida. Em estudo no Rio de Janeiro foi observado resultado 

na mesma direção, sendo as rotinas hospitalares um dos motivos que impedem esse contato 

precoce com a mãe25. Lau33 em estudo em Singapura encontraram que o contato pele a pele nos 

primeiros 30 minutos de vida apresentou associação positiva com o aleitamento materno na 

primeira hora de vida, tanto em cesarianas, quanto em partos vaginais. Portanto, esse contato 

precoce do recém-nascido com a mãe é importante não só para o desfecho, mas também para a 

manutenção da temperatura corporal do bebê, estabilidade cardiorrespiratória e aproximação 

do binômio, facilitando o estabelecimento da amamentação precoce33. 

 Mais da metade dos recém-natos não ficaram com a mãe em alojamento conjunto desde 

o nascimento, não pela gravidade dos bebês, já que apenas 3,2% destes foram para unidade 

neonatal semi-intensiva (UI), cerca de 80,7% sendo alocados em berçário/berço 

aquecido/incubadora após o nascimento. Em estudo nacional, a prevalência de alojamento 

conjunto em maternidades privadas também foi baixa (51.3%)24. A existência do alojamento 

conjunto é uma recomendação internacional desde a década de 195043, assumida em forma de 

lei no Brasil no ano de 199344. Dentre os benefícios do alojamento conjunto está o maior contato 

da mãe com o bebê, que propicia uma maior autonomia para entender e cuidar da criança, além 

de maior interação com a equipe de saúde40,45. 

 O presente estudo apresenta limitações. Estudos transversais podem dificultar o 

estabelecimento de relação de causalidade entre variáveis de exposição e o desfecho, no 

entanto, a maior parte das variáveis estudadas tem uma relação de temporalidade clara com a 

amamentação ao nascimento. Intencionalmente, foi estudada uma amostra de conveniência de 

maternidades privadas, localizadas em três regiões brasileiras, não abrangendo as Regiões 

Norte e Centro-Oeste, o que prejudica sua representatividade em relação à rede privada.  

Conclui-se que as maternidades privadas participantes da Pesquisa Nascer Saudável 

apresentaram uma boa prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida, segundo 

os parâmetros da OMS22. A orientação pré-natal sobre a amamentação ao nascimento, ter sido 

alvo do modelo de melhoria da qualidade assistencial e o contato pele-a-pele imediato 

contribuíram para o desfecho, mostrando a importância da implementação dessas ações para a 

amamentação na primeira hora de vida. Outros fatores ligados à mulher e ao parto se mostraram 

associados ao desfecho no modelo multivariado, indicando que também devem ser objeto de 

cuidado para a melhoria dessa prática.  
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 Recomendamos um maior investimento na expansão da prática da amamentação na 

primeira hora de vida, um fator vital para a saúde da criança. A implementação do modelo de 

melhoria da qualidade assistencial deve ser estimulada, a fim de que a rede privada possa ter 

apoio para a reorganização da assistência com vistas à humanização do parto e nascimento. É 

importante a melhoria da qualidade do pré-natal, com o desenvolvimento de orientações sobre 

amamentação, assim como boas práticas hospitalares de assistência ao parto, com a criação de 

mecanismos que viabilizem o parto vaginal, o contato pele a pele e o alojamento conjunto 

imediato, no sentido de favorecer a amamentação na primeira hora de vida. 
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5.2 Artigo 2  

Exclusive breastfeeding during maternity stay in Brazilian private hospitals: a cross-

sectional study 

 

Abstract 

Background: The ‘Baby-Friendly Hospital Initiative’ (Step 6) recommends: “Do not provide 

breastfed newborns any food or fluids other than breast milk, unless medically indicated”. The 

aims of this study were to estimate the prevalence of exclusive breastfeeding in Brazilian private 

maternity hospitals and to analyze factors associated with this outcome.  

Methods: We used data from Healthy Birth Study, a cross-sectional study conducted in 2017 in 

twelve private hospitals from different Brazilian regions. It drew on a complex sample, 

collecting information from 400 postpartum women per hospital, through interviews and 

observation of medical records. Conditions that prevent exclusive breastfeeding at birth, such 

as HIV-positive mothers, and newborns with severe malformations, were excluded. We used 

multiple logistic regression analysis, according to a hierarchical theoretical model.  

Results: The prevalence of exclusive breastfeeding during maternity stay was 65.2%. 

Multiparity (aOR = 1.519), maternal diseases (aOR = 0.740), late onset of prenatal care (aOR = 

0.436), delivery in hospitals owned by health insurance companies (aOR = 0.633), breastfeeding 

in the first hour of life (aOR = 1,951), low birth weight (aOR = 0.311) and not rooming-in (aOR 

= 0.441) were associated with exclusive breastfeeding rates.  

Conclusions: The prevalence of exclusive breastfeeding during maternity stay in private 

hospitals participating in the Healthy Birth Study was high. Breastfeeding in the first hour of life 

contributed to adoption of exclusive breastfeeding. In contrast, factors including late onset of 

prenatal care, maternal illness, low birth weight and not rooming-in were negatively associated 

with the outcome.  

Keywords: exclusive breastfeeding, private hospitals, maternity hospitals, cross-sectional 

studies. 

 

 

Background 

 Breastfeeding promotes the child's physical and mental health, is a protective factor for 

acute otitis media in the first two years of life1, prevents type 2 diabetes mellitus and has a 

positive effect on cognition2. If breastfeeding is practiced in the first hour of life, it reduces 
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deaths in children under 5 years old by 13%3, and neonatal deaths by 19-22%4. Exclusive 

breastfeeding (EBF) reduces mortality from infectious diseases5 and morbidity from diseases 

of the gastrointestinal tract6. 

 EBF during maternity stay is an important marker of compliance with hospital routines, 

especially concerning Step Six of World Health Organization’s (WHO) Ten Steps to Successful 

Breastfeeding; “Do not provide breastfed newborns any food or fluids other than breast milk, 

unless medically indicated indicated”7. Several measures to support EBF should be offered to 

puerperal woman, such as advice on the management of breastfeeding, given that it contributes 

to the continuity of breastfeeding8. EBF at hospital discharge has a protective effect against the 

discontinuity of breastfeeding in the first semester of life. This shows the importance of 

encouraging and supporting EBF in maternity hospitals9. 

 Brazil was responsible for 15% of the total unnecessary cesarean sections in the world 

in 200810. This is particularly alarming when considering that existing studies11,12,13 point to 

cesarean section as a significant risk factor for EBF during maternity stay. A quality 

improvement initiative was developed to support private hospitals seeking to reorganize 

prenatal and childbirth care to reduce caesarean section rates14. The Healthy Birth Study 

evaluated the results of this quality improvement initiative. 

 This study estimated the prevalence of EBF during maternity stay in private hospitals 

that participated in Healthy Birth Study and analyzed factors associated with this outcome. 

 

Methods 

 Healthy Birth Study received approval number 1,761,057 by the Institutional Review 

Board of the National School of Public Health Sérgio Arouca of the Oswaldo Cruz Foundation. 

(appendix 1). The study is a hospital-based cross-sectional evaluative research of this quality 

improvement initiative which consisted of supporting the reorganization of prenatal and 

childbirth care in private maternity hospitals through four actions. First, the empowerment of 

pregnant women to choose the mode of delivery. Second, forming a coalition of interested 

parties to ensure adequate mode of delivery. Third, the implementation of care models that 

favored vaginal birth. Fourth, the improvement of information systems for continuous learning 

for healthcare providers14,15.   

Of 22 private hospitals participating in this quality improvement initiative in 2016, a 

convenience sample of twelve hospitals were selected for Healthy Birth Study according to 

three criteria: a) geographic macro-region location of the hospital; b) type of hospital (owned 

or not by health insurance companies); and c) performance in this quality improvement 
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initiative (good or bad performance in achieving the reduction of caesarean sections)16. Of these 

twelve hospitals, one was in the Northeast region, nine in the Southeast, and two in the South 

of Brazil. In each hospital, the initiative targeted a different group of women. The groups 

included: a) Primiparous (two hospitals); b) Pregnant women belonging to Robson Groups 1 to 

4 (three hospitals); c) Women which were admitted and cared for by health professionals 

working on shifts (six hospitals); d) Pregnant women without previous uterine scarring which 

were admitted and cared for by health professionals working on shifts (one hospital). 

 The original sample of Healthy Birth Study comprised 400 women per hospital. It 

considered the following parameters: a) cesarean section rate of 50%, b) power of 80%, c) and 

significance level of 5%, capable of detecting a 10% reduction in the proportion of cesarean 

sections. The sample size in the set of twelve hospitals (4,800 women), showed 80% accuracy 

in detecting a 2.5% reduction in the prevalence of cesarean sections. Losses and refusals 

(roughly 5%) were replaced until 400 women were reached in each hospital. A pilot study, 

conducted for testing and improving questionnaires and fieldwork coordination, took place in 

a maternity hospital that participated in the quality improvement initiative, but was not included 

in Healthy Birth Study16. 

Data collection for Healthy Birth Study started only after the quality improvement 

initiative implementation phase ended, 18 months after its start, and took place from March to 

August 2017. The duration of data collection ranged from one to four months, depending on 

the total number of births per month in each hospital16. All eligible women who gave birth in 

hospitals after the fieldwork began were subsequently interviewed, until at least 400 

participants from each hospital was gathered, totaling 4,878 binomials. Women with childbirth 

outside the studied hospitals, who did not speak Portuguese, with hearing loss, and those 

hospitalized for judicial termination of pregnancy were not considered eligible. Trained 

interviewers interviewed mothers in person at least six hours after vaginal delivery and twelve 

hours after cesarean section. All participants read and signed a free and informed consent form.  

 Three questionnaires were applied: a) to interview mothers regarding maternal 

characteristics, pregnancy and prenatal care,  childbirth experience, newborn and infant feeding 

(appendix 2); b) to extract data from the medical record of mother and newborn on the type of 

pregnancy, type of delivery, condition of the newborn and breastfeeding during maternity stay 

(appendix 3); c) to extract data from the prenatal card (appendix 4). Electronic forms were 

developed using the REDCap application17.  

 Starting with 4,878 binomials in Healthy Birth Study, the present analysis excluded 

stillborns (n = 19), newborns with malformations that could impair or prevent breastfeeding (n 
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= 47), infants from HIV-positive mothers (n = 6), postpartum women with severe maternal 

morbidity, as those transferred to the Intensive Care Unit (n = 244), and infants transferred to 

the Intensive Care Unit at birth (n = 527),  totaling 785 binomials excluded for these conditions 

combined. The excluded malformations were severe congenital heart disease, Down syndrome, 

craniofrontonasal syndrome, hydrocephalus, cleft lip or soft palate cleft, pulmonary cystic 

adenomatosis, corpus callosum dysgenesis, gastroschisis, diaphragmatic hernia, vermin 

hipoplasia, omphalocele and Moebius and Robin sequence. 

 From the remainder 4,093, 1,567 binomials were also excluded due to not belonging 

to Robson Groups 1 to 4 (nulliparous or multiparous without previous cesarean section, single 

fetus, term, cephalic)18. This is because women belonging to Robson Groups 1 to 4 are more 

likely to have vaginal delivery and successfully breastfeed. Taking into account the sample 

weight, the total number of women included in the present analysis was 2,526.  Post-hoc 

calculations showed that, considering a prevalence of EBF of 60% and a significance level of 

5%, the sample size after all exclusions (2,526 women) had the power of 90% to detect 

differences of at least 7% in the proportion of the outcome.   

 The outcome studied was EBF during maternity stay (yes; no) created by combining 

two sources of data. The first, a question for puerperal women: “In the hospital, did the baby 

receive any liquid or milk other than breastmilk?” The second, medical records indicating EBF. 

Breastfeeding was considered exclusive during maternity stay when the maternal response was 

"no" and in the medical record it was marked "yes". We applied a hierarchical theoretical model, 

with maternal and home characteristics as distal exposure variables, characteristics of 

pregnancy and prenatal care as intermediate variables, and characteristics of childbirth, 

newborn and hospital care as proximal exposure variables (Figure 1). 
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Figure 1. Theoretical hierarchical model of factors associated with exclusive breastfeeding 

during maternity hospital stay 

 

 

 

  

The selected maternal characteristics included: age (<20; 20-34; ≥35), self-reported skin 

color/race (white; black; brown; yellow; indigenous), education (up to 14 years; ≥15 years) and 

having a partner (single; married or lived with partner; separated, divorced or widow). Analysis 

also accounted for household characteristics, based on economic conditions (class A; B; C + D 

+ E)19. Characteristics of pregnancy and prenatal care included: parity (primiparous; 

multiparous); women being the target of the quality improvement initiative (yes; no); maternal 

diseases, such as hypertension, diabetes or other chronic diseases (heart disease, 

lupus/scleroderma, chronic kidney disease, chronic liver disease) (yes; no); smoking during 

pregnancy (yes; no); alcoholism during pregnancy (alcohol abuse or low risk of alcoholism)20; 

number of prenatal visits ( ≤7; ≥8 ); onset of prenatal care (up to 12 weeks; ≥13 weeks); 

guidance on breastfeeding at birth during prenatal visits (yes; no); guidance on breastfeeding at 

birth during a pregnant women group (yes; no). The delivery care and newborn characteristics 

selected included: type of delivery (vaginal; cesarean section); breastfeeding in the first hour of 

life (yes; no); birth weight (<2500g or ≥2500g); and sex (male; female). Finally, the hospital 

characteristics consisted of: rooming-in, measured by the question: “after birth, did the baby 

stay in the same room as the mother?” (yes; no); and whether the hospital was owned by a 

health insurance company (yes; no). 

 We analyzed the information collected using the Statistical Package for Social 

Sciences - SPSS 21. Univariate analysis verified the distribution of the exposure variables and 
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the outcome in question. Subsequently, we conducted bivariate analysis between each exposure 

variable and the outcome, using Pearson's chi-square test, with crude Odds Ratio (OR) with 

respective 95% confidence intervals (95% CI). Variables showing a p ≤ 0.20 in the bivariate 

analysis were included in the statistical modeling. Finally, we applied multiple logistic 

regression, following hierarchical conceptual theoretical modelling, according to the temporal 

proximity of each variable with EBF21. In all analyzes we applied a complex sample, 

considering the sample weight. 

  

Results 

 The prevalence of EBF during hospital stay was 65.2%. Results indicated a wide 

variation between hospitals. Two maternity hospitals showed a prevalence of above 80%, and 

two below 50%. There was also disparity between regions. In the Southeast, the prevalence 

varied from 30%-79%. The highest (86.2%) prevalence was found in the South. Most mothers 

were aged between 20 and 34 years, of white skin, lived with a partner, had a high level of 

education, and belonged to economic class B. In bivariate analysis, the distal factors associated 

with EBF (p < 0.20) included skin color, marital status, education and economic condition 

(Table 1).   

 

Table 1. Odds Ratio of exclusive breastfeeding during maternity stay in private hospitals 

according to sociodemographic characteristics. Brazil, 2017 

Variables      n % EBF (%) OR  95% CI p-value 

Maternal age  

< 20 years 54 2.1 57.4 0.716 0.409-1.251 0.240 

20-34 years 1754 69.7 65.5 1   

35 years or more 709 28.2 65.7 0.954 0.793-1.148 0.618 

Maternal skin color  

black 133 5.3 54.9 0.557 0.394-0.786 0.001 

brown / yellow / indigenous 701 27.8 62.1 0.854 0.714-1.021 0.083 

white 1680 66.8 67.7 1   

Marital status 

separated / divorced / widow 40 1.6 52.5 0.745 0.380-1.459 0.390 

lived with partner / married 2299 91.9 66.0 1.239 0.902-1.702 0.185 

single 163 6.5 60.1 1   
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Education  

up to 14 years 1059 42.4 60.6 0.715 0.606-0.845 <0.001 

15 years or more 1441 57.6 69.0 1   

Economic condition 

class C, D, E 461 18.3 60.1 0.549 0.423-0.713 <0.001 

class B 1421 56.5 63.7 0.619 0.499-0.769 <0.001 

class A 633 25.2 73.3 1   

Total 2526 100 65.2    

 EBF = exclusive breastfeeding  

 Regarding the intermediate variables, the quality improvement initiative targeted almost 

80% of mothers included in the current analysis. Moreover, most women were primiparous, did 

not smoke and did not show alcohol abuse during pregnancy. About 10% had some pathology 

(hypertension, diabetes or other chronic diseases). The vast majority started prenatal care in the 

first trimester and followed this up with eight or more prenatal visits. About half of women 

received guidance on breastfeeding at birth during prenatal visits, and less than 10% received 

guidance in a group of pregnant women. In bivariate analysis, multiparity, being the target of 

the quality improvement initiative, absence of maternal disease, onset of prenatal care in the 

first trimester, a high number of prenatal visits and having received guidance on breastfeeding 

in the first hour of life in a group of pregnant women were positively associated with EBF 

during hospital stay (Table 2). 
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Table 2. Odds Ratio of exclusive breastfeeding during maternity stay in private hospitals 

according to prenatal characteristics. Brazil, 2017 

 

Variable    n % EBF (%) OR    95% CI p-value 

Parity  

primiparous 2104 83.8 64.1 1  
 

multiparous 408 16.2 72.5 1.400 1.108-1.769 0.005 

Target of the quality improvement initiative 

yes 1972   78.4 66.3 1.303 1.073-1.583 0.008 

no 543 21.6 62.4 1   

Maternal disease 

yes 279 11.1 56.3 0.646 0.506-0.826 <0.001 

no 2236 88.9 66.6 1   

Smoking 

yes 61 2.4 59.0 0.858 0.507-1.454 0.570 

no 2441 97.6 65.6 1   

Alcoholism during pregnancy 

alcohol abuse 72 2.9 56.9 0.779 0.486-1.248 0.299 

low risk of alcoholism 2440 97.1 65.7 1   

Number of prenatal visits 

0 - 7 visits 187 7.4 57.2 0.686 0.510-0.923 0.013 

8 or more visits 2328 92.6 66.1 1   

Onset of prenatal care  

up to 12 weeks 2387 95.1 66.4 1   

≥13 weeks 124 4.9 48.4 0.443 0.309-0.634 <0.001 

Guidance on breastfeeding at birth during prenatal visit 

yes 1266 50.3 65,9 1,013 0.860-1.195 0.873 

no 1249 49.7 65,0 1   

Guidance on breastfeeding at birth during pregnant women group 

yes 156 6.2      67.9 1.348 0.957-1.189 0.087 

no 2359 93.8      65.3 1   

EBF = exclusive breastfeeding 
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 Among proximal characteristics, almost 80% of deliveries took place in a hospital not 

owned by a health insurance company. More than two-thirds of mothers underwent cesarean 

section, and 1.6% of newborns had low birth weight, of which 90% had gestational age between 

37-38 weeks. About 60% of infants were breastfed in the first hour of life, but most (63.8%) 

were not taken to rooming-in after birth. The sex ratio was similar. In bivariate analysis, the 

hospital not being owned by a health insurance company, vaginal delivery, breastfeeding in the 

first hour of life, adequate birth weight, rooming-in, and male gender were associated with EBF 

during maternity hospital stay (Table 3). 

Table 3. Odds Ratio of exclusive breastfeeding during maternity stay in private hospitals 

according to delivery characteristics. Brazil, 2017 

Variable                           n    % EBF (%) OR    95% CI p-value 

Hospital owned by a health insurance company 

yes 516 205 59.3 0.610 0.505-0.737 <0.001 

no 1999 79.5 66.5 1  
 

Rooming-in  

yes 906 36.2 77.2 1   

no 1595 63.8 58.7 0.407 0.338-0.491 <0.001 

Type of delivery 

cesarean section          1725                        68.6 62.2 0.674 0.561-0.810 <0.001 

vaginal 790 31.4 72.5 1   

Breastfeeding in the first hour of life  

yes 1476 59.6 74.0 2.257 1.904-2.676 <0.001 

no 999 40.4 54.2 1   

Low birth weight  

yes 40 1.6 32.5 0.314 0.165-0.600 <0.001 

no 2469 98.4 66.1 1   

Sex 

female 1255 49,9 64.2 1   

male 1259 50,1 66.6 1.115 0.945-1.315 0.196 

EBF = exclusive breastfeeding 

 In multivariate analysis, multiparous women showed higher prevalences of EBF than 

primiparous women. Women with a chronic disease, the ones with late onset of prenatal care, 
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and childbirth in a hospital owned by a health insurance company were associated with a lower 

prevalence of EBF. Breastfeeding in the first hour of life was an important protective factor for 

EBF, while low birth weight and not rooming-in were associated with a lower prevalence of 

EBF (Table 4). 

Table 4. Adjusted Odds Ratio of exclusive breastfeeding during maternity stay in private 

hospitals, Brazil, 2017   

Variable aOR 95% CI                 p-value 

Intermediate variables 

Parity  

primiparous 1   

multiparous 1.519 1.179-1.956 0.001 

Maternal disease 

yes 0.740 0.568-0.963 0.025 

no 1   

Onset of prenatal care 

1st trimester 1   

2nd, 3rd trimester 0.436 0.295-0.644 <0.001 

Proximal variables 

Hospital owned by a health insurance company 

yes 0.633 0.517-0.776 <0.001 

no 1  
 

Rooming-in 

yes 1   

no 0.441 0.362-0.536 <0.001 

Breastfeeding in the first hour of life 

yes 1.951 1.633-2.331 <0.001 

no 1   

Low birth weight 

yes 0.311 0.158-0.613 <0.001 

no 1   
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Discussion 

 Almost two thirds of mothers who delivered in private maternity hospitals participating 

in Healthy Birth Study breastfed exclusively during maternity stay. Currently, there is no 

parameter established by the WHO regarding EBF during maternity stay, but the results of this 

study show a higher incidence of EBF than in other studies. This is possibly because the 

maternity hospitals considered here were involved in the quality improvement initiative to 

reorganize prenatal and childbirth care. In a cross-sectional study conducted in 2005 in Italy, a 

prevalence of EBF of 40.5% was found during maternity stay12, while in Greece in 2001, a 

study carried out on 1603 women found a prevalence of EBF of 19.1%11. Cross-sectional 

studies conducted in different cities in the United States of America in 200422 and in 201223, 

found a prevalence of EBF during the maternity stay of 27.5% and 24%, respectively. In 

Canada, a cohort study conducted in 2008 found a 33.7% prevalence of EBF during maternity 

stay24. 

 Multiparous women were 50% more likely to exclusively breastfeed during maternity 

stay than primiparous women, probably because of their greater experience with breastfeeding. 

A study of 24,755 women in Canada found a similar result: multiparous women were 30% more 

likely to exclusively breastfeed than primiparous women24. In contrast, in the United States in 

2012, primiparous women were 90% more likely to exclusively breastfeed than multiparous 

women23, indicating lack of consistency in this result.  

 Mothers with chronic illnesses, such as diabetes or hypertension, were 26% less likely 

to exclusively breastfeed during maternity stay than healthy mothers. It is plausible that mothers 

who need care or treatment in the postpartum period are less focused and have less clinical 

conditions to breastfeed, which thus decreases the prevalence of EBF25.  

 The late onset of prenatal care (in the second or third trimester of pregnancy) proved to 

be a risk factor for EBF during maternity stay, reducing the prevalence of the outcome by half. 

In Canada, Finkelstein et al24 found a similar association between late onset of prenatal care 

and lower rates of EBF. Women who started prenatal care in the first trimester were 25% more 

likely to EBF than women who started in the second or third trimesters. It is likely that the 

timely beginning of prenatal care favors greater contact between pregnant women and the 

healthcare team, providing greater confidence in breastfeeding, information on the advantages 

and management of breastfeeding, and possible early detection and treatment of diseases that 

could interfere with this practice.  
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 Women who gave birth in hospital owned by health insurance companies were 37% less 

likely to exclusive breastfeed than those giving birth in private hospitals not owned by these 

companies. This difference needs to be better investigated in further studies, in order to 

understand why fully private hospitals are more favorable to maintain exclusive breastfeeding 

during maternity stay than those owned by health insurance companies. 

 Mothers that started breastfeeding in the first hour of infant’s life were almost two-fold 

more likely to exclusively breastfeed during maternity stay. Early skin-to-skin contact between 

mother and infant favors breastfeeding in the first hour of life26. A study in the United States 

found a dose-response effect between the time of skin-to-skin contact at birth and EBF during 

maternity stay. The earlier, more frequent and the more prolonged skin-to-skin contact between 

mother and baby, the greater the chances of establishing EBF13. 

 Newborns with low birth weight were 69% less likely to exclusively breastfeed during 

maternity stay, compared to those born with adequate weight. This study excluded children 

with gestational ages below 37 weeks, about 90% of babies with low birth weight had 

gestational ages between 37-38 weeks. Early-term infants have a greater chance of adverse 

events, such as respiratory diseases and longer hospital stays, and some difficulty in establishing 

EBF, when compared to those born at 38 weeks or later27. Elective cesarean sections may be 

contributing to reduced gestational age28. The lower the gestational age, the lower the 

prevalence of EBF at the point of hospital discharge29,30. 

 Almost two thirds of newborns did not room-in with their mothers. Most were sent to 

the nursery or incubator, and thus had a 56% lower prevalence of EBF in hospital. Rooming-in 

has been a requirement by National Law in Brazil since 199331 and these data reveal non-

compliance of private hospitals with a Brazilian Law. In a national study, the prevalence of 

rooming-in in private maternity hospitals was also low (51.3%)32. A study in Greece in 2001 

observed a similar association, babies who roomed-in were three times as likely to be 

exclusively breastfed during maternity hospital stay11. Rooming-in fosters continued contact 

between mother and infant, increasing the likelihood of EBF during maternity stay33. 

 Leal et al34 compared results of private hospitals included in the Healthy Birth (2017) 

and Birth in Brazil (2011) studies and found an increase in newborns with gestational age ≥ 39 

weeks in the period, which favors breastfeeding. This increase in the gestational age was likely 

due to a reduction in the number of antepartum cesarean sections, commensurate with a 62% 

increase in vaginal births, which directly contributes to the establishment of EBF during 

maternity stay11,12. Unexpectedly, having been target of the quality improvement initiative and 

type of delivery did not show a statistically significant association with EBF in the multiple 
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analysis, possibly because other factors, such as breastfeeding in the first hour of life and 

rooming-in, were more closely tied to EBF. In spite of that, the quality improvement initiative 

generated a reduction in caesarean sections and an increase in gestational age at birth, factors 

that contribute to breastfeeding in the first hour of life. 

 The strength of this study is that most exposure variables have a clear temporality 

relation with the outcome, despite cross-sectional studies usually failing to establish this 

temporality. As limitations of the study, we used a convenience sample of private maternity 

hospitals, not covering the North and Midwest regions. Therefore, the results are not 

representative of the entire private sector of Brazilian maternity hospitals.  

 

Conclusion 

 Results presented here indicate that 65% of mothers who gave birth in private hospitals 

participating in Healthy Birth Study exclusively breastfed their infants during hospital stay. Not 

many studies analyzed this outcome, but this figure is high compared to the prevalence found 

by those studies. The late onset of prenatal care, low birth weight and infants not rooming-in 

with mothers decreased the likelihood of EBF, showing the importance of improving prenatal 

and birth care, as they are modifiable factors. Breastfeeding in the first hour of life contributed 

positively to EBF during maternity stay.  

  We recommend the investment in expanding EBF during maternity stay, since the 

practice enhances the duration of breastfeeding after hospital discharge. Moreover, a concerted 

effort is needed to increase the timely initiation of prenatal care, the adoption of good childbirth 

care practices, breastfeeding in the first hour of life and rooming-in after birth. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O aleitamento materno traz inúmeros benefícios para mãe e para a criança, devendo ser 

estimulado. Nem sempre houve incentivo à prática da amamentação, porém, ao longo dos 

últimos 30 anos, com maior conhecimento dos benefícios do leite materno e dos malefícios de 

não amamentar, diversas ações nacionais e internacionais foram tomadas com o objetivo de 

promover, proteger e apoiar o aleitamento materno. Um dos reflexos dessas ações foi o aumento 

dos índices do aleitamento materno no Brasil no período. Dois indicadores importantes da 

prática do aleitamento materno são a amamentação na primeira hora de vida, que corresponde 

ao Passo 4 da Iniciativa Hospital Amigo da Criança e contribui para a redução da mortalidade 

neonatal, e o aleitamento materno exclusivo, relativo ao Passo 6 da  Iniciativa Hospital Amigo 

da Criança, que contribui para a continuidade da amamentação.  

 As maternidades privadas participantes da Pesquisa Nascer Saudável apresentaram uma 

boa prevalência de aleitamento materno na primeira hora de vida, segundo os parâmetros da 

OMS (2003). Ter recebido orientação sobre a importância da amamentação na primeira hora de 

vida, ter sido alvo do modelo de melhoria da assistência pré-natal e ao parto “Parto Adequado”,  

ter parto vaginal, contato pele-a-pele ao nascimento e encaminhamento imediato do recém-nato 

para o alojamento conjunto se mostraram positivamente associados ao desfecho no modelo 

multivariado, indicando que devem ser objeto de cuidado para o avanço dessa prática.  

 A prevalência de aleitamento materno exclusivo durante a internação hospitalar foi 

superior a 50%, elevada quando comparada a estudos que analisaram o mesmo desfecho. O 

início tardio do pré-natal, não ter sido amamentado na primeira hora de vida e a não 

permanência em alojamento conjunto foram fatores de risco importantes para o desfecho, 

mostrando a importância de se intervir na melhoria da assistência pré-natal e ao parto, já que 

são fatores modificáveis.  

 Recomendamos um maior investimento na expansão da prática da amamentação na 

primeira hora de vida e do aleitamento materno exclusivo durante a internação hospitalar. A 

implementação do Projeto Parto Adequado deve ser estimulada, a fim de que a rede privada 

seja apoiada para a reorganização da assistência com vistas à humanização do pré-natal, parto 

e nascimento.  
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8 ANEXOS 

Anexo 1 - Aprovação pelo Comitê de ética  
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Anexo 2 - Questionário aplicado à puérpera 

 

“Nascer Saudável” 

 

Questionário Hospitalar – Puérpera 

 

Unidade hospitalar |___|___| 

  

01 Hospital Regional Unimed - Fortaleza 

02 Complexo Hospitalar Niterói - Niterói 

03 Hospital Pasteur - Rio de Janeiro 

04 Vitória Apart - Serra 

05 Centro Hospitalar Joinville - Joinville 

06 Hospital Moinhos de Vento - Porto Alegre 

07 Hospital São Lucas de Santos - Santos 

08 Hospital da Luz - São Paulo 

09 Hospital Israelita Albert Einstein - São Paulo 

10 Hospital Nipo-Brasileiro - São Paulo 

11 Hospital Rede D´or São Luiz - Unidade Itaim -São Paulo 

12 Hospital Sepaco - São Paulo 

  
 

 

Estado                 ________________________________________________ 

  

Cidade:                ________________________________________  

 

Nome do entrevistador: _________________________ 

 

Número da Mãe na lista única |___|___|___|___|  
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QUESTIONÁRIO HOSPITALAR - PUÉRPERA 

 

RECORD ID |___|___|___|___|___| 

 

Para todo questionário, preencher com dígitos 8 para não se aplica e com dígitos 9 para não 

sabe informar. 

 

I. DADOS INICIAIS DO QUESTIONÁRIO 

Horário de início da 

entrevista|___|___|:|___|___| 
Data Entrevista|___|___|/|___|___|/|___|___| 

Data do parto |___|___|/|___|___|/|___|___| 

Nº do prontuário da mãe|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

 

Tipo de gestação     

1. Única    2. Gemelar (dois)     
|___| 

Condição do recém-nascido 

1. Vivo    2. Natimorto    3. Óbito Neonatal     9. Não soube 

informar 

 

 1º |___| 

 2º |___| 

7. Nome do Recém-nascido 

1º ____________________________________________________________    

2º __________________________________________________________   

 

8. Nome completo da puérpera:  

_____________________________________________________________________ 

 

9. Nome completo da mãe da puérpera: 

_____________________________________________________________________ 

 

Endereço completo da puérpera: (Rua, bairro, município): 
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II. IDENTIFICAÇÃO DA MÃE 

“Vou fazer algumas perguntas sobre você.” 

 

 

III.  ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

“Agora vou lhe fazer perguntas para saber se você já esteve grávida outras vezes antes da 

gravidez do (nome do bebê) e o que aconteceu em cada uma delas.” 

Antes da gravidez do(a) (nome do bebê), quantas vezes você ficou 

grávida, incluindo alguma perda ou aborto com menos de 5 meses de 

gestação?                               

 (Se 00, vá para a 36) 

 

|___|___| 

Antes da gravidez do(a) (nome do bebê), você teve algum aborto ou 

perda com menos de 5 meses de gravidez?  Se Sim, quantos? 

0. Não (vá para a 23) 

 

|___| 

Qual é a data do seu nascimento?                         |___|___|/|___|___|/|___|___||___|___| 

Qual a sua idade? |___|___| (anos) 

A sua cor da pele é... (ler as alternativas) 

1. Branca       2. Preta       3. Parda/morena 4. Amarela/oriental         

5. Indígena 

|___| 

Telefones para contato (com DDD): 

Residencial:  |___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  (DDD + números) 

Celular:  |___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|  (DDD + números) 

 

Telefone de familiar ou companheiro:  

|___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|      (DDD + números) 

 

Nome do familiar ou companheiro: 

__________________________________________________ 

 

Telefone de trabalho da entrevistada ou de companheiro: 

          |___|___|  |___|___|___|___|___|___|___|___|___|      (DDD + números) 
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Quantas perdas ou abortos foram espontâneos?   

|___|___| 

Antes da gravidez do(a) (nome do bebê), quantos partos você já teve 

de gestações com mais de 5 meses? 

(Se 00, vá para 36) 

 

|___|___| 

Que idade você tinha quando teve seu primeiro parto?  

|___|___| 

Qual foi a data do seu último parto, antes do nascimento        do (a) 

(nome do bebê)?   

|___|___|/|___|___

|/|___|___||___|__

_| 

E quantos desses partos foram normais (incluindo partos à fórceps 

e vácuo)? 

 

|___|___| 

E quantos desses partos foram cesarianas? 

                                                  (Se 00, vá para 31) 
|___|___| 

Qual foi a data da sua última cesariana, antes do nascimento do (a) 

(nome do bebê)?   

|___|___|/|___|___

|/|___|___|___|___

||  

Qual foi o motivo da última cesariana que você teve antes do 

nascimento do (nome do bebê)? (Não ler as opções) 

Já tinha cesárea anterior 

Não queria sentir a dor do parto normal 

Bebê estava enrolado no cordão 

Bebê estava sentado/ atravessado 

Bebê era grande 

 Não tinha passagem/ não teve dilatação/bebê não desceu/ não 

encaixou 

Bebê passou do tempo 

Sofrimento do bebê 

Pouco líquido na bolsa (amniótico) 

Problema de pressão alta 

Problema de diabetes 

Outra razão não citada (responda a 30) 

 

 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 
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Que razão? _____________________________________________________________ 

Antes da gravidez do (a) (nome do bebê), algum filho nasceu morto 

com 5 meses ou mais de gestação ou pesando mais de meio quilo?   

 

|___|___| 

Antes da gravidez do (a) (nome do bebê), quantos filhos nasceram 

vivos? (incluir aqueles que faleceram logo após o nascimento) 

(Se 00, passar para a questão 35) 

 

|___|___| 

Antes desta gravidez algum filho nasceu vivo e faleceu com menos 

de 1 mês de vida?  

 

|___|___| 

Antes desta gravidez algum filho nasceu vivo e faleceu com mais de 

um mês e menos de 1 ano de vida ?  

 

|___|___| 

Antes da gravidez do (a) (nome do bebê), algum filho nasceu 

prematuro (antes do tempo)?  

 

|___|___| 

Você já fez alguma cirurgia no útero (por exemplo, para retirar 

mioma, micro cesárea para interromper gravidez, para corrigir 

infertilidade, para tratar perfuração pós-aborto, ou por outra causa?)                                                                                         

 0. Não    1. Sim 

 

 

|___| 

 

IV. PRÉ-NATAL 

“Agora vou lhe fazer algumas perguntas sobre a gravidez do (nome do bebê).” 

 Quando ficou grávida, você: (ler as opções) 

Pretendia engravidar naquele momento 

Pretendia esperar mais tempo 

Não pretendia engravidar 

 

 

 

|___| 

Como você se sentiu quando soube que estava grávida do (a) (nome 

do bebê)? (ler as opções)     

       1. Satisfeita 

2. Mais ou menos satisfeita 

       

3. Insatisfeita  

 

 

 

|___| 

 

Você fez algum tratamento para engravidar nesta gestação  

0. Não    1. Sim 

(Se 0, passar para a questão 42) 

 

 

|___| 
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Qual? 

1. Remédio (comprimido) para estimular ovulação 

2. Inseminação artificial  

3. Fertilização in vitro 

4. Outro (responda a 41) 

 

 

|___| 

41. Qual outro tratamento?__________________________ 

 

Qual a data da sua última menstruação (antes do parto)? (Se não 

souber informar dia, mês ou ano, passar para a questão 44. 

Quando não souber informar o dia, colocar 99). 

 

 

|___|___|/|___|__

_|/|___|___||___|

___| 

 

Você tem certeza dessa data?                                                        0. 

Não        1.Sim                         

 

|___| 

 

Quantas consultas de pré-natal você fez durante a gravidez do (a) 

(nome do bebê)? 

(Caso a gestante tenha mudado de unidade ou tenha frequentado 

pré-natal em mais de um serviço, considerar o total de consultas. 

Se não tiver realizado nenhuma consulta de pré-natal, passar 

para a questão 60.) 

   

 

|___|___| 

 

 

 

Com quantas semanas ou meses de gravidez você 

começou o pré-natal? 

(Se souber informar semanas, não registrar meses.) 

 

45.1|___|___|semanas 

45.2|___|meses 

Onde foram realizadas as consultas do pré-natal da gravidez do(a) 

(nome do bebê)? (Ler as opções. Só colocar dois serviços se o 

número de consultas for igual nos dois) 

1. No hospital onde fez o parto 

2. No consultório particular 

3. No ambulatório/consultório do plano de saúde  

4. No serviço público 

5. Outros 

 

 

|___| 

|___| 

|___| 
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Qual profissional de saúde atendeu você durante as consultas do pré-

natal da gravidez do(a) (nome do bebê)? 

      1. Médico          2. Enfermeiro    3. Outro     9. Não sabe informar 

 

|___| 

|___| 

48. Durante a gestação do (a) (nome do bebê), você obteve informações (por você 

mesmo ou através de outros: (ler as opções) 

 

48.1  Como começa o trabalho de parto?                                                            

0. Não    1. Sim 

|___| 

 

48.2  Sinais de risco na gravidez que devem fazer você procurar um 

serviço de saúde? 

0. Não    1. Sim 

 

 

|___| 

48.3  Sobre coisas que você poderia fazer durante o trabalho de parto 

para facilitar o nascimento do bebê (ex: andar,tomar banho, posições 

para o parto, formas de diminuir a dor, etc)?                   

0. Não    1. Sim 

|___| 

 

48.4  Sobre não cortar o cordão umbilical imediatamente após o 

nascimento?                                                           

0. Não    1. Sim 

 

|___| 

 

48.5  Sobre ter contato pele a pele com o bebê na sala de parto? 

0. Não    1. Sim 

 

|___| 

 

48.6  Amamentar na primeira hora de vida?                                                        

0. Não    1. Sim 

|___| 

 

Onde você obteve a maior parte dessas informações? 

Na consulta individual do pré-natal 

No grupo/curso de gestante do pré-natal 

No grupo de gestante do hospital onde fez o parto 

4. Em outros grupos de gestantes   

|___| 

|___| 
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5.Operadora de plano de saúde 

6. Internet 

7. Outros (responda 49.1) 

49.1  Especifique:  ______ 

Durante as consultas de pré- natal você foi informada sobre os riscos 

e benefícios de cada tipo de parto? 

0. Não     1. Sim 

 

 

 

|___| 

Pelo o que você entendeu na gravidez, você diria que, para uma 

gestação sem complicações: (ler as opções)  

1. O parto normal é mais seguro para a mãe e bebê 

2. A cesárea é mais segura para a mãe e bebê 

3. Tanto o parto normal quanto a cesárea são seguros para a mãe 

4. Não ficou esclarecida 

      

 |___| 

 

Você foi considerada gestante de risco?    

0. Não 1. Sim 

|___| 

 

Antes da internação atual você foi internada alguma vez durante a 

gravidez do (a) (nome do bebê)?                                

0. Não (vá para 54)      1. Sim 

|___| 

53.1  Por qual motivo?(não ler as opções) 

Hipertensão/pré-eclâmpsia 

Sangramento 

Ameaça de parto prematuro 

Infecção urinária 

Diabetes 

Outros (responda 53.2) 

 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

 

 

53.2  Qual motivo?  

 
 

|___| 
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54. Você sabia que este hospital participa de um projeto chamado 

Parto Adequado? 

0. Não (vá para 59)      1. Sim  

 

55. Como você soube?    

1. Profissional responsável pelo pré-natal     

2. Operadora de plano de saúde  

3. Amigas 

4. Midia 

5. Outros  (responda 55.1) 

|___| 

|___| 

|___| 

 

55.1   Especifique:   

 

Durante a gestação do (a) (nome do bebê), você foi orientada a 

procurar este hospital/ maternidade para ter o parto?        

0. Não (vá para 58)     1. Sim 

|___| 

 

Quem forneceu essa orientação? 

1. Profissional do pré-natal 

2. Operadora de plano de saúde 

3.  Outros (responda 57.1) 

|___| 

|___| 

57.1 Especifique:   

 

O fato do hospital participar do projeto Parto Adequado influenciou 

sua decisão de realizar o parto neste hospital? 

0. Não          1. Sim 

 

         |___| 

 

Você foi orientada a visitar este hospital maternidade para conhecer 

o ambiente em que ficaria durante o trabalho de parto e parto? 

0. Não     1. Sim  

 

 |___| 

 

Você visitou a maternidade/ hospital onde iria realizar o seu parto? 

0. Não     1. Sim (vá para 62) 

|___| 
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Por que você não visitou a maternidade para conhecer o local onde 

você teria seu bebê?  

 

1. Já conhecia a maternidade 

2. As visitas eram oferecidas no horário de trabalho 

3. A maternidade fica em local distante da minha casa ou trabalho 

4. Não se interessou em visitar a maternidade 

5. Outro (responda a 61.1) 

(Após essa questão vá para 65) 

 

 

 

 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

 

 

 

61.1 Especifique _________________________________________________ (Após 

essa questão vá para 65) 

Durante a visita você: 

62.1   Foi informada sobre situações de saúde que levariam a sua 

internação para o parto? 

0. Não     1. Sim 

|___| 

 

62.2   Foi informada sobre a equipe de saúde que iria lhe atender no 

momento da internação? 

0. Não     1. Sim 

|___| 

 

62.3  Visitou os locais em que ficaria durante o trabalho de parto e 

parto? 

0. Não     1. Sim 

|___| 

 

62.4 Foi informada que você tem direito a um acompanhante sem 

pagar por isso? 

0. Não     1. Sim 

|___| 

 

A visita ao hospital lhe ajudou a ficar mais tranquila quanto ao seu 

parto? (Ler opções) 

|___| 
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Ajudou muito  

Ajudou um pouco 

Nem ajudou nem atrapalhou  

Atrapalhou 

Sem opinião formada 

 

A maternidade que você visitou foi essa, onde ganhou o seu bebê? 

0. Não (responda a 64.1)    1. Sim 

|___| 

 

 

64.1 Por que? ____________ 

 

Este hospital ofereceu a possibilidade de participar de um grupo de 

gestantes durante sua gestação? 

0. Não (vá para o bloco V) 1. Sim 

         |___| 

 

Você participou deste grupo? 

0. Não     1. Sim 

         |___| 

 

V - DECISÃO SOBRE O TIPO DE PARTO 

 

No começo da gravidez do (a) (nome do bebê),que tipo de parto 

você queria ter? 

Parto normal 

Cesariana 

Não tinha preferência alguma (vá para o bloco VI) 

|___| 

 

O que você acha que pôde ter influenciado a sua preferência, no 

começo da gravidez, em relação ao tipo de parto? (Não ler as 

opções)        

01.  Histórias de parto de sua família e/ou de suas amigas   

02.  O medo da dor do parto normal 

03.   Queria ligar as trompas 

 

 

    |___|___| 

    |___|___| 

    |___|___| 

    |___|___| 

    |___|___| 
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04.  O medo da cesariana 

05.Experiência anterior positiva com parto normal 

06.  Experiência anterior positiva com cesariana 

07.    Experiência anterior negativa com parto normal 

08.  Experiência anterior negativa com cesariana 

09.  Parto normal é melhor que cesariana 

10.  Melhor recuperação no parto normal 

11. Para poder marcar a data 

12. Informação sobre o tipo de parto 

13.  Outros  (responda a 68.1) 

    |___|___| 

    |___|___| 

    

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

 

68.1 Quais? ______________________________________ 

 

Ao longo da gravidez do (a) (nome do bebê) a sua preferência 

sobre o tipo de parto mudou? 

0. Não (vá para o bloco VI)    1.  Sim  

 

 

|___| 

 

O que influenciou essa mudança? 

Tive problemas de saúde 

Influência de familiares amigos 

Medo do parto normal 

Medo da cesariana 

Informações recebidas do médico 

Informações recebidas de outras fontes 

Outros 

 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

 

70.1 Especifique: _________________________________ 

 

VI. ADMISSÃO NA MATERNIDADE 

“Agora, vou lhe perguntar sobre o que aconteceu desde que chegou ao primeiro serviço que 

procurou até ser internada. Vamos chamar esta fase de “admissão”. 

  

|___| 
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Quando chegou ao hospital para esta internação você estava com 

contrações dolorosas? 

0. Não (vá para 72)    1. Sim   

 

 

Com que frequência? (Ler opções) 

1. Mais de uma contração a cada 5 minutos  

2. Uma contração a cada 10 minutos 

3. Uma contração em intervalos maiores de 10 minutos 

9. Não sabe informar 

 

 

|___| 

 

 

Quantos centímetros de dilatação você tinha na hora da 

internação?  

               

|___|___| cm 

 

Quando você chegou no hospital, sua bolsa estava rompida? 

0. Não   1. Sim   

|___| 

 

O motivo desta internação foi alguma complicação de saúde?  

0. Não  (vá para 75)  1. Sim   

|___| 

 

Qual? 

Pressão alta (Pre-eclampsia, Eclampsia, HELLP) 

Diabetes 

Sangramento 

Placenta prévia/ baixa 

Infecção 

Problemas relacionados ao bebê 

Outros 

 

|___| 

|___| 

|___| 

 

74.2  Qual?  ___________________________________________ 

 

Você internou para cesárea agendada?       

0. Não   1. Sim   

 

|___| 
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VII. TRABALHO DE PARTO 

“Agora vou lhe fazer algumas perguntas referentes ao período desde que você internou até a 

hora do parto.Vamos chamar esta fase de ‘trabalho de parto no hospital’.” 

 

 Você ficou internada em trabalho de parto aqui no hospital? (Ler 

opções) 

Não, pois não entrei em trabalho de parto (vá para 86) 

Não, já cheguei com o bebê nascendo (vá para 86) 

Não, pois internei para fazer cesárea (vá para 86) 

Sim 

 

 

 

|___| 

 

Quem acompanhou seu trabalho de parto? (ler as opções) 

Enfermeira  

Médico   

(se apenas médico, passar para Questão 77.2) 

 

 

|___| 

|___| 

 

77.1. Essa enfermeira (Ler as opções) 

1. Estava de plantão   

2. Era da equipe de pré-natal 

 

|___| 

|___| 

 

77.2. Esse médico  (Ler opções) 

1. Estava de plantão        

2. Era seu médico do pré-natal e veio para o hospital após ser 

contatado    

3. Era da equipe do seu médico de pré-natal e veio para o hospital 

após ser contatado 

 

 

|___| 

|___| 

 

Seu trabalho de parto foi induzido? Ou seja, usaram algum remédio, 

soro ou sonda para iniciar o seu trabalho de parto? 

Não 

Sim, comprimidos na vagina 

Sim, soro  

Sim, sonda 

Não sabe informar 

 

 

|___| 

|___| 

|___| 



104 
 

  

 

Você consumiu algum líquido ou alimento durante seu trabalho de 

parto? (Ler opções) 

0. Não, não foi oferecido      1. Não, porque não quis            2. Sim 

 

|___| 

 

 

Quando você estava no trabalho de parto, foi colocado soro na veia? 

0. Não (vá para 82)        1. Sim 

 

|___| 

 

Foi posto no soro um medicamento para aumentar as contrações 

(ocitocina)?   

0.Não  1. Sim   9. Não soube informar  

 

|___| 

 

Essa pergunta só deve ser feita caso a bolsa não tenha rompido antes 

da internação      

Romperam a bolsa depois que você chegou aqui no hospital?(ler as 

opções) 

Não (vá para 83) 

Sim 

Não, rompeu sozinha durante a internação (vá para 83) 

Não sei 

|___| 

 

82.1  Em que momento a bolsa foi rompida? 

Na sala de admissão 

Durante o trabalho de parto 

Na sala de parto 

|___| 

 

82.2  Com quanto de dilatação você estava quando romperam a sua 

bolsa?  

 

|___| 

 

Você pôde caminhar durante o trabalho de parto? (ler as opções) 

0. Não, não era permitido  

1. Não, porque não quis  

2. Sim 

 

 

|___| 
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Você utilizou alguma das seguintes medidas para aliviar a dor durante 

o trabalho de parto?   (ler as opções) 

 

Banheira com água morna 

0. Não, não foi oferecido      1. Não, porque não quis    2. Sim 

 

|___| 

Chuveiro com água morna 

0. Não, não foi oferecido      1. Não, porque não quis    2. Sim 

 

|___| 

Bola 

0. Não, não foi oferecido      1. Não, porque não quis    2. Sim 

 

|___| 

Massagem 

0. Não, não foi oferecido      1. Não, porque não quis    2. Sim 

 

|___| 

Banquinho para posição de cócoras 

0. Não, não foi oferecido      1. Não, porque não quis    2. Sim 

 

|___| 

Cavalinho 

0. Não, não foi oferecido      1. Não, porque não quis    2. Sim 

 

|___| 

Outro (responda a 84.8) 

0. Não     1. Sim 

 

|___| 

 

84.8  Qual? 

_____________________________________________________________________

_ 

 

Foi aplicada anestesia peridural ou raqui em algum momento do 

trabalho de parto? 

0. Não     1.Sim    9. Não soube informar 

 

|___| 

 

Depois que você chegou nesta maternidade, fizeram cardiotocografia 

(exame feito através de duas fitas que ficam em volta da sua barriga 

para ver a contração e o batimento do coração do seu bebê)?0. Não       

1. Sim, na hora que internei    

2. Sim, em alguns momentos do trabalho de parto      

3. Sim, durante todo o trabalho de parto 

      9. Não soube informar 

 

 

 

 

|___| 
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VIII.  PARTO 

   “Agora vou lhe fazer algumas perguntas referentes ao parto (hora do nascimento mesmo).” 

Com quantos semanas/meses de gestação o (a) (nome do bebê) 

nasceu?   (Se souber informar semanas, não marcar meses) 

 

87.1|___|___| Semanas 

87.2|___| Meses 

 

Durante a gravidez do (a) (nome do bebê) você tomou alguma 

injeção de corticóide para amadurecer o pulmão do bebê? 

Não (vá para 90)   1.Sim 

 

|___| 

 

Com quantas semanas gestacionais você estava quando tomou 

a última dose do corticóide?    
|___| |___|semanas 

 

Você foi incentivada a fazer um plano de parto? 

Não (vá para 91)     

Sim      

             |___| 

 

90.1 Quem te incentivou? 

1. O profissional responsável pelo pré-natal     

2.  A equipe do hospital onde realizei o parto    

3. Outra pessoa 

 

 

|___| 

|___| 

|___| 

 

Você fez o plano de parto?                                                         

0. Não (vá para 93)    1. Sim 

          

 

|___| 

Seu plano de parto foi respeitado? 

0. Não    

 1. Sim, parcialmente     

2. Sim, totalmente 

              

 

|___| 

 

Qual profissional de saúde lhe atendeu no parto? 

Médico 

Enfermeiro 

 

             |___| 
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Esse profissional de saúde que atendeu o seu parto era (Ler as 

opções) 

1. O mesmo profissional que me acompanhou durante todo o 

pré-natal  

2. Um dos profissionais da equipe do seu pré-natal  

3. Um dos profissionais da equipe de plantão do hospital 

4. Outro 

             |___| 

Qual foi o tipo de parto que você teve?  

1. Parto normal /fórceps/ vácuo extrator 

2.Cesariana  

(se gemelar, marcar o tipo de parto de todos os bebês.  

 

 

1º |___| 

2º |___| 

De quem foi à decisão por este tipo de parto?(ler as opções) 

1. Sua 

2. Do médico 

3. Da enfermeira 

4. Conjunta 

5.Outra pessoa (responda a  96.1) 

 

 

|___| 

 

 

Quem? ______________________ 

Na hora do parto qual a posição do(a)(nome do bebê) na sua barriga? 

1. De cabeça para baixo 

 2. Sentado 

3. Outra posição 

9. Não sabe informar 

 

 

1º |___| 

2º |___| 

 

Só para quem teve parto normal 

Você foi para outra sala na hora de ter o bebê?                     

 0. Não      1.Sim                                                          

 

 

|___| 

Qual foi a posição que você ficou para ter o bebê? 

Deitada de costas com as pernas levantadas 

Deitada de lado 

Sentada / reclinada  

Na banheira  

 

 

 

|___| 
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De quatro apoios 

De cócoras 

De pé 

 

Na hora do parto, alguém apertou/subiu na sua barriga para ajudar a 

saída do bebê?  (manobra de Kristeller).             

0. Não      1. Sim                                                      

 

 

|___| 

 

No momento do parto foi feito episiotomia (corte no seu 

períneo/vagina)?  

0. Não      1.Sim     9. Não sei 

 

|___| 

 

Você levou ponto no períneo/vagina? 

0. Não      1.Sim     9. Não sei 

 

|___| 

 

Só para quem teve cesárea 

Em que momento foi decidido que seu parto seria cesariana?(ler as 

opções) 

No pré-natal 

Durante internação por complicações na gestação         

Na admissão para o parto         

No pré-parto ou na sala de parto 

 

 

 

 

|___| 

 

Qual foi a razão da cesariana? (não ler as opções) 

01. Queria fazer cesariana (medo da dor, poder planejar o parto, por 

achar mais seguro para mulher e bebê dentre outros) 

02. Queria ligar as trompas  

03. O bebê tinha circular de cordão (enrolado no cordão) 

04. Já tinha uma cesárea anterior 

05. Já tinha duas ou mais cesáreas anteriores 

06. O bebê estava sentado 

07. O bebê estava atravessado 

 

 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 
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08. O bebê era grande 

09. O bebê não estava crescendo ou crescendo pouco 

10. Não tinha passagem/não teve dilatação/bebê não desceu/não 

encaixou 

11. Havia pouco líquido amniótico/ placenta velha 

12. Você não queria sentir a dor do parto normal 

13. O bebê entrou em sofrimento 

14. Passou da hora/do tempo (pós-maturidade) 

15. A bolsa rompeu 

16. Pressão alta 

17. Falha de indução/a indução não funcionou 

18. Outra razão não citada (responda a 104.1) 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

 

  Que razão?__________________________________ 

  Você teve acompanhante durante sua internação?                                                                                                 

0. Não    1. Sim  (vá para 106) 

 

|___| 

  Se não, por quê? (Não ler as opções) 

A maternidade não permitia qualquer acompanhante  

Não permitia homens 

Só permitia para adolescente 

Só permitia acompanhante maior de idade 

Eu não sabia que podia 

Eu não queria 

Não tinha quem ficasse comigo 

Tinha que pagar para ficar com acompanhante 

Só podia acompanhante na sala de parto 

Outros. (responda a 105.2) 

Não soube informar            

(Ao final dessa questão, vá para o bloco IX) 

    

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

|___|___| 

 

  Defina: ______________________ 

(vá para o bloco IX) 

 
 
Seu acompanhante ficou com você em que momentos? : (ler as opções)  
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  Admissão                                                                                             

  0. Não     1. Sim         2. Não quis 

 

|___| 

  Trabalho de parto                                                                                     

    0. Não    1. Sim         2. Não quis      

 

|___| 

  Durante o parto                                                                                     

    0. Não   1. Sim         2. Não quis      
 

  Internação após o parto (ficou junto no quarto/enfermaria) 

   0. Não   1. Sim         2. Não quis      

 

|___| 

IX. INFORMAÇÕES DO BEBÊ – Atenção! Não aplicar para natimortos  

“Agora vou fazer perguntas sobre o (nome do bebê).” 

Logo após o nascimento, assim que saiu da sua barriga, o bebê:(ler as 

opções) 

1.  Foi direto para o seu colo (vá para 109) 

2.Foi receber cuidados dos profissionais de saúde 

 3.Não lembra /não sabe  (vá para 109) 

 

 

1º |___| 

2º |___| 

 

Depois desses cuidados você: 

Ficou com o bebê no colo  

Apenas viu o bebê (vá para 110) 

Não teve contato (vá para 110) 

 

 

1º |___| 

2º |___| 

Ele ficou em contato pele a pele com você, sem roupas ou lençóis entre 

vocês? 

0. Não          1. Sim 

 

1º |___| 

2º |___| 

 

O bebê veio para o quarto junto com você?                        

0. Não    1. Sim (vá para 112) 

 

1º |___| 

2º |___| 

  Por quê?  

1. Foi para o berçário/incubadora/berço aquecido      

2. Foi para a UI/UTI/berçário patológico                

3. Outro motivo (responda a  110.2) 

 

 

1º  |___| 

2º |___| 

 

 

  Qual? _________________________________________ 
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Quanto tempo depois do parto seu bebê pôde ficar com você no seu 

quarto? 

(Preencher com 77 nos casos em que o bebê ainda está na UI/UTI) 

 

1º bebê 

|___|___| dia 

|___|___| horas 

|___|___| 

minutos 

2º bebê 

|___|___| dia 

|___|___| horas 

|___|___| 

minutos 

 

X – ALEITAMENTO MATERNO (ATENÇÃO! EM CASO DE ÓBITO, NÃO APLICAR 

ESTE BLOCO).  

Atenção entrevistador: NÃO fazer as perguntas deste bloco para mulheres que perderam seu 

bebê. 

“Agora vou fazer perguntas sobre a alimentação do (nome do bebê).” 

Você já ofereceu o peito para o seu bebê? 

0. Não     1. Sim (vá para 113)      8. Não se aplica 

1º |___| 

2º |___| 

 Por que ainda não deu o peito ao seu bebê?  

1.    Mãe HIV+ (vá para o bloco XI)           

2.   Mãe HTLV+ (vá para o bloco XI)            

3.   Bebê prematuro                        

4.   Bebê doente e não pode mamar 

5. Bebê não consegue sugar 

6.   Leite não desceu/ pouco leite                                 

7.Estou sem posição para amamentar 

8.Outros (responda a 112.2) 

 

 

1º |___||___||___| 

2º |___||___||___| 

 

 

   Quais? _______________________ 

 

Depois do nascimento, você deu o peito na sala de parto?   

0. Não     1. Sim  (vá para 115) 

 

1º |___| 

2º |___| 
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Quanto tempo demorou até você dar o peito pela primeira vez? 

(mais ou menos) 

 

 

1º bebê 

|___|___| dia 

|___|___| horas 

|___|___| minutos 

2º bebê 

|___|___| dia 

|___|___| horas 

|___|___| minutos 

(Aqui) no hospital, o/a (nome do bebê) recebeu outro leite ou 

líquido que não o do seu peito?    

Não ( vá para o bloco XI)     

1.  Sim 

9.  Não sabe ( vá para o bloco XI)    

 

 

1º |___| 

 

2º |___| 

 

 Por que recebeu outro leite ou líquido? (Não ler opções) 

Bebê não conseguia mamar 

Leite não havia descido/estava com pouco leite         

Rotina hospitalar, foi prescrito pelo pediatra 

Outros (responda a 115.2) 

 

1º |___||___||___||___| 

2º |___||___||___||___| 

 

115.2  Especifique: 

______________________________________________________________________ 

 

Como o leite foi dado ao seu bebê?           

1. Na mamadeira/chuquinha        

2. No copinho    

3. Na sonda/gavagem/seringa      

4. Outros (responda a 116.1)       

9. Não soube informar 

 

 

1º |___||___||___| 

 

 

2º |___||___||___| 

 

 

  Especifique:  

______________________________________________________________________ 
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XI. DADOS FAMILIARES 

“Vou fazer algumas perguntas sobre o seu nível educacional e sua família.” 

 

Qual o último grau que você cursou?  

0. Nenhum    (vá para 119)      

1. Ensino Fundamental (1º grau)   (responda a 118)       

2. Ensino Médio (2º grau)     (responda a 118)       

3. Ensino Superior  Incompleto  (3º grau)     (vá para 118)      

4.  Ensino Superior  Completo (3º grau)     (vá para 117.2)         

 5.  Pós graduação  (responda  a 117.1)       

 

 

|___| 

  Qual? 

Especialização 

Mestrado 

Doutorado 

 

|___| 

 

117.2. Qual é a duração regulamentar do seu curso de ensino superior? 
|___| 

 

Última série/ano que você concluiu com aprovação?                                     
|___| 

 

Qual é a sua situação conjugal? (ler as opções) 

1. Solteira   

2. Casada no papel/vive com companheiro           

3. Separada/divorciada   

4. Viúva 

|___| 

 

Você tem algum trabalho remunerado?            

0.Não 1. Sim 

|___| 

 

Quem é o (a) chefe da família?  

1. Você (a própria mulher)    (vá para o bloco XII) 

|___| 
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XII. IDENTIFICAÇÃO DO DOMICÍLIO-  

“Agora, vou lhe fazer algumas perguntas sobre a sua casa.” 

 

A água utilizada na sua casa é proveniente de? (Ler opções) 

1. Rede geral de distribuição    

2. Poço ou nascente     

3. Outro meio 

 

|___| 

 

 Considerando o trecho da rua da sua casa, você diria que a rua é 

(Ler opções) 

1. Asfaltada/pavimentada     

2. Terra/cascalho 

 

|___| 

Quantos banheiros com vaso sanitário de uso exclusivo da sua 

família têm na sua casa? (incluir banheiro de empregada) 
    |___|___| 

 

Agora, vou lhe fazer algumas perguntas sobre coisas que você pode ter ou não ter na 

sua casa.   

2. O companheiro      

3. Mãe              

4. Pai              

 5.  Outra pessoa da família (responda a 121.1) 

 6. Outra pessoa que não reside na casa (responda a 121.1) 

 

   Que pessoa? _______________________________ 

 

Qual o último grau que o chefe da família cursou?  

0.Nenhum    (vá para bloco XII)      

1. Ensino Fundamental (1º grau)    (responda a 123)       

2. Ensino Médio (2º grau)    (responda a 123)            

3. Ensino Superior (3º grau) 

9. Não sabe informar  (vá para bloco XII)        

 

|___| 

 

Última série/ano que o chefe da família concluiu com aprovação?                                     
|___| 
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Na sua casa tem microcomputadores, considerando computadores 

de mesa, laptop,notebooks e netbooks e desconsiderando 

tablets,palms ou smartphones?  Se Sim quantos?                            

     

0. Não possui  

|___| 

 

 

Na sua casa tem geladeira? Se Sim, quantos?    

0. Não possui      

|___| 

 

Na sua casa tem freezer (aparelho independente ou parte de 

geladeira duplex)? Se Sim, quantos?  

 0. Não possui       

|___| 

 

Na sua casa tem DVD?   Se Sim, quantos?  

0. Não possui       

|___| 

 

Na sua casa tem máquina de lavar roupa? Se Sim, quantos?  

(não incluir tanquinho) 

0. Não possui       

|___| 

 

Na sua casa tem lavadora de louças?   Se Sim, quantos?  

0. Não possui  

|___| 

 

Na sua casa tem fornos de micro-ondas? Se Sim, quantos?  

 0. Não possui      

|___| 

 

Na sua casa tem máquinas secadoras de roupas, considerando lava 

e seca? Se Sim, quantos?  

0. Não possui      

 

|___| 

 

Na sua casa tem moto?   Se Sim, quantos?  

0. Não possui      

|___| 
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Na sua casa tem carro particular? Se Sim, quantos?  

0. Não possui  

|___| 

 

Na sua casa tem empregada mensalista? (5 dias ou mais por 

semana) Se Sim, quantos?  

                                                                                             0. Não 

possui  

|___| 

 

XIII. HÁBITOS MATERNOS 

“Agora vou perguntar um pouco sobre alguns hábitos e coisas que você costuma fazer no seu 

dia-a-dia.” 

 

 

Você fumava antes da gravidez do (nome do bebê)?                      

0. Não      1. Sim         

|___| 

 

Você fumou na gravidez do (nome do bebê)?  

                                                                                         0. Não (vá 

para 143)    1. Sim         

|___| 

 

Você fumou até que mês da gravidez do(nome do bebê)?   

 

|___|___| 

 

Você fumava todo dia? 

0. Não        1. Sim         

|___| 

 

142.1  Quando fumava, quantos cigarros fumava por dia?  (um maço 

contém aproximadamente 20 cigarros) 

|___|___| 
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Durante a gravidez, você bebeu chope, cerveja ou alguma outra bebida 

alcoólica?  

Não  (confirme: “nem de vez em quando?”) 

Sim 

Se entrevistada for completamente abstêmia, pular para o bloco XIV 

|___| 

 

Alguma vez você sentiu que deveria diminuir a quantidade de bebida 

ou parar de beber? 

0. Não     1. Sim 

|___| 

 

Seu (ex) companheiro ou seus pais se preocupam ou reclamam quando 

você bebe? 

                                                                                                                 

0. Não     1. Sim 

|___| 

 

Você costuma beber pela manhã para diminuir o nervosismo ou 

ressaca?     

                                                                                                                  

0. Não     1. Sim 

|___| 

 

Alguma vez você acordou de manhã após ter bebido na noite anterior 

e se deu conta que não se lembrava de uma parte do que tinha 

acontecido na noite passada? 

                                                                                                                  

0. Não     1. Sim 

|___| 
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Quantas doses você precisa beber para se sentir “alta”, ou seja, quantas 

doses são necessárias para que você comece a se sentir diferente do 

seu jeito “normal”? 

(Uma dose de bebida alcoólica corresponde, por exemplo, a uma lata 

ou meia garrafa de cerveja, a 1 chopp, a 2 copos de cerveja, a 1 copo 

de vinho, a uma dose de uísque, cachaça ou outros destilados ou a 

1 copo de caipirinha) 

1. 1 dose  

  2.  2 doses 

  3.  3 doses 

|___|___| 

 

XIV. ANTECEDENTES PESSOAIS 

“Agora vou lhe fazer perguntas sobre alguns problemas de saúde.” 

 

Você apresentava alguma dessas doenças antes da gravidez que tenha sido confirmada 

por médico? (ler as opções)  

 

Doença do coração 

0.Não     1.Sim 

|___| 

 

Pressão alta fora da gestação, tendo sido prescrito remédio para 

uso continuado                                                                         

0.Não     1.Sim 

|___| 

 

Anemia grave, fora da gestação, ou outra doença no sangue    

0. Não     1. Sim 

 

 

|___| 

 

Asma/bronquite 

0.Não     1.Sim 

|___| 

 

Lupus ou esclerodermia  

0.Não     1.Sim 

|___| 
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Hipotireoidismo                                                                                            0.Não     

1.Sim 

 

|___| 

 

 

155.1. Hipertireoidismo                                                                                                      

0.Não     1.Sim 

 

|___| 

 

 

Diabetes/açúcar alto no sangue, fora da gestação, confirmado por 

médico especialista                                                                                    

0.Não      1.Sim 

 

 

|___| 

 

Doença renal/nos rins confirmada por médico especialista que 

precisa de tratamento                                                                                        

0.Não     1.Sim 

  

|___| 

 

Epilepsia/convulsão, antes da gestação 

0.Não      1.Sim 

|___| 

 

AVC/derrame                                                       

0.Não      1.Sim 

|___| 

 

Doença do fígado confirmada por médico especialista que precisa 

de tratamento                                                                                  

0.Não      1.Sim 

 

|___| 

 

 

Doença mental, que necessita de acompanhamento com especialista 

0.Não      1.Sim 

|___| 

Outros                      

Não (vá para o bloco XV)         1.Sim 
|___| 

 

162.1  

Quais?_______________________________________________________________                                                                                                         
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XV– PLANO DE SAÚDE 

“Agora vou fazer algumas perguntas sobre plano de saúde” 

  Você tem direito a algum plano de saúde, particular, de empresa 

ou órgão público?(ler as opções) 

0.   Não   (vá para o bloco XVI) 

Sim, apenas um        

2.  Sim, mais de um   

|___| 

Este plano de saúde dá direito à: (Ler opções) 

1. Consulta médica 

2.  Internações hospitalares 

3.  Assistência ao parto 

4.  Exames complementares    

 

 

|___|     |___|     

|___|               |___| 

 

Você desembolsou algum recurso próprio para ter acesso a algum desses 

procedimentos: 

 

165.1   Parto normal ou cesariana agendada com médico do plano?           

0. Não      1. Sim      

 

|___| 

 

 

165.2   Laqueadura tubária?                                                                           0. 

Não      1. Sim     

 

|___| 

 

 165.3    Disponibilidade do profissional para acompanhar seu 

trabalho de parto                           

0. Não      1. Sim       

 

 

|___| 

 

165.4     Equipe médica de sua escolha não conveniada       

0. Não      1. Sim       

 

 

|___| 

 

165.5    Internação nesta maternidade?                                                        

0. Não      1. Sim       

 

|___| 

Durante a gravidez você solicitou a taxa de cesariana de médicos 

e hospitais da rede credenciada? 

0. Não(vá para o bloco XVI)       1. Sim 

 

|___| 
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A operadora forneceu as informações solicitadas?                          0. 

Não      1. Sim 

 

|___| 

 

Essa informação influenciou na sua decisão sobre: 

 

168.1 O profissional que fez seu pré-natal                                               

  0. Não      1. Sim 

 

|___| 

 

168.2  A maternidade onde realizaria seu parto 

0. Não      1. Sim 

 

|___| 

 

XVI. INFORMAÇÕES BIOMÉTRICAS  

“Agora vou perguntar algumas questões sobre seu peso e altura” 

 

Qual era o seu peso antes de ficar grávida? (anotar em 

Kg) |___|___|___|,|___|Kg 

 

Qual era o seu peso na última consulta de pré-natal? 

(anotar em Kg) |___|___|___|,|___|Kg 

  

 170.1 Qual era o seu peso no período próximo ao parto? 

(anotar em Kg) |___|___|___|,|___|Kg 

 

Em que data foi pesada pela última vez no pré-natal? 

|___|___|/|___|___|

/|___|___| 

 

Qual é a sua altura?  (anotar em cm)      |___|___|___| cm 
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XVII. SATISFAÇÃO COM ATENDIMENTO HOSPITALAR 

“Faremos agora algumas perguntas relativas à sua internação para o parto e a sua 

satisfação com a maneira como ele aconteceu.” 

 

 

Na sua internação para o parto, como a Sra avalia a clareza com 

que os profissionais de saúde explicaram as coisas para você?  

(Ler opções) 

 

1.Excelente     2. Bom       3. Regular      4. Ruim      5. Péssimo 

 

|___| 

 

Na sua internação para o parto, como a Sra. avalia o respeito dos 

profissionais ao recebê-la e ao falar com a você? (Ler opções) 

 

1.Excelente     2. Bom       3. Regular      4. Ruim      5. Péssimo 

 

|___| 

 

Receber um tratamento respeitoso significa ter os exames 

realizados de maneira respeitosa. Na sua internação para o parto, 

como a Sra avalia a maneira como sua intimidade foi respeitada 

durante o exame físico e o atendimento (por exemplo, durante os 

toques e o atendimento ao parto?) (Ler opções) 

 

1.Excelente    2. Bom       3. Regular      4. Ruim      5. Péssimo 

 

|___| 

 

Na sua internação para o parto, como a Srª avalia o tempo 

disponível para fazer perguntas sobre a sua saúde ou o seu 

tratamento? (Ler opções) 

1.Excelente     2. Bom       3.Regular      4. Ruim      5. Péssimo 

 

|___| 

 

Na sua internação para o parto, como a Srª avalia a possibilidade 

de participar junto com a equipe de saúde das decisões sobre o 

seu trabalho de parto e o parto? (Ler opções) 

1.Excelente      2. Bom       3. Regular      4. Ruim      5. Péssimo 

|___| 
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Na sua internação para o parto, a Sra. considera que foi vítima 

de algum maltrato ou outra forma de violência por parte dos 

profissionais, como (pode ter mais de uma resposta) (Ler 

opções) 

1.Não  

               

2.Violência verbal (algum profissional gritou ou xingou a Sra.) 

          

3.Violência psicológica (algum profissional a 

ameaçou,humilhou ou se negou a atendê-la ou oferecer algum 

tipo de alívio para dor) 

  

4.Violência física (algum profissional a empurrou, machucou ou 

fez exame de toque de forma dolorosa) 

 

  

 

 

 

|___| 

|___| 

|___| 

 

Na sua opinião, o atendimento ao seu parto foi: (Ler opções) 

1.Excelente        2.Bom         3.Regular        4.Ruim        5.Péssimo 

        

|___| 

 

Na sua opinião, o atendimento ao bebê na maternidade onde ele 

nasceu foi: (Ler opções) 

1.Excelente        2.Bom         3.Regular        4.Ruim        5.Péssimo        

 

 

|___| 
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XIX. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Você gostaria de dizer mais alguma coisa? 

0. Não (vá para 264) 1. Sim 

               |___| 

 

O que deseja dizer? 

 

 

 

 

 

O seu cartão da gestante está aqui com você?                                         

0. Não    1. Sim 

             

 

|___| 

Você tem resultado de exame de ultrassonografia aqui com 

você? 

0. Não    1. Sim 

 

 

|___| 

 

Observações do entrevistador:  

 

 

Agradeça a participação na entrevista e lembre que entraremos em contato por telefone para 

fazer perguntas sobre ela e seu bebê. 
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Anexo 3 – Formulário para extração de dados do prontuário 

 

 

 

INSTRUMENTO PARA COLETA DE DADOS DO PRONTUÁRIO 

 

 

RECORD ID |___|___|___|___|___| 

 

1. Dados Gerais da coleta de dados 

1. Data da coleta de dados|___|___|/|___|___|/|___|___| 

2. Nome da mãe: ____________________________________________________________________ 

3. Nº do prontuário da mãe:|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|. 

4. Neste prontuário existe algum tipo de sinalização referente a participação desta 

puérpera no 

projeto “Parto Adequado” 

0. Não1. Sim 

 

 

|___| 

5. Tipo de gestação: 1. Única    2.Gemelar (dois) 1º|___| 

2º |___| 

6. Condição no nascimento 

1. Nascido vivo      2. Natimorto 

 

|___| 

2. Dados da Internação 

7. Data da internação: |___|___|/|___|___|/|___|___||___|__

_| 

8. Hora da admissão: |___|___| h |___|___| min 
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9. Tipo de saída do hospital onde foi realizado o parto:  

1. Alta 

2. Transferida no pós-parto (vá para questão 11) 

3. Saída à revelia 

4. Óbito 

5. Permanece internada após 42 dias da data do parto (vá para 

o bloco 3) 

|___| 

 

10. Data da saída do hospital/óbito onde foi realizado o parto: 

(Se alta ou saída à revelia, vá para a questão 13 e se óbito, vá 

para a 12) 

|___|___|/|___|___|/|___|___||___|__

_| 

 

11. Hospital para onde foi transferida após o parto (nome, cidade e estado) 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

11.1 Motivo da transferência: __________________________________________________________ 

 

11.2 Tipo de saída do hospital para onde foi transferida:  

1.Alta 

2. Saída à revelia 

3. Óbito 

4.Permanece internada após 42 dias da data do parto (vá para o bloco 3) 

|___| 

 

11.3 Data da saída do hospital para onde foi transferida 
|___|___|/|___|___|/|___|___| 

 

12. Número da Declaração de Óbito:                                                      

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

3. Antecedentes clínico-obstétricos 

Antecedentes pessoais de risco:  

13. Doença cardíaca 0. Não1. Sim |___| 

14. Hipertensão arterial com tratamento continuado 0. Não1. Sim |___| 
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15. Anemia grave ou outra hemoglobinopatia 0. Não1. Sim |___| 

16. Asma 0. Não1. Sim |___| 

17. Lupus ou esclerodermia 0. Não1. Sim |___| 

18. Hipotireodismo 0. Não1. Sim |___| 

18.1. Hipertireodismo 0. Não1. Sim |___| 

19. Diabetes não gestacional 0. Não1. Sim |___| 

20. Doença renal crônica 0. Não1. Sim |___| 

21. Convulsões/epilepsia 0. Não1. Sim |___| 

22. Acidente Vascular Cerebral (AVC) 0. Não1. Sim |___| 

23. Doença hepática crônica 0. Não1. Sim |___| 

24. Doença psiquiátrica 0. Não1. Sim |___| 

25. Outros 0. Não(vá para 27)1. Sim |___| 

26. Quais?_________________________________________________________________________________________ 

Intercorrência clínica ou obstétrica na gestação atual (antes da internação): 

 

27. Incompetência istmo-cervical (IIC) 

0. Não1. Sim 

 

 

|___| 

28. Crescimento Intra Uterino Restrito (CIUR) 0. Não1. Sim |___| 

29. Oligodramnia 0. Não1. Sim |___| 

30. Polidramnia 0. Não1. Sim |___| 

31. Isoimunização RH 0. Não1. Sim |___| 

32. Placenta prévia 0. Não1. Sim |___| 

33. Descolamento prematuro de placenta (DPP) 0. Não1. Sim |___| 
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34. Amniorexe prematura 0. Não1. Sim |___| 

35. Diabetes gestacional 0. Não1. Sim |___| 

36. Hipertensão crônica prévia a gestação 0. Não1. Sim |___| 

37. Pré- eclampsia / Hipertensão gestacional 0. Não1. Sim |___| 

38. Eclâmpsia 0. Não1. Sim |___| 

39. Síndrome HELLP 0. Não1. Sim |___| 

40. Ameaça de parto prematuro 0. Não1. Sim |___| 

41. Sífilis 0. Não1. Sim |___| 

42. Infecção urinária 0. Não1. Sim |___| 

43. Infecção pelo HIV 0. Não1. Sim |___| 

44. Toxoplasmose (que precisou tratar) 0. Não1. Sim |___| 

45. Infecção por ZICA 0. Não1. Sim |___| 

46. Infecção por Dengue  0. Não1. Sim |___| 

47. Infecção por Chicungunha 0. Não1. Sim |___| 

 

48. Exame de cultura para streptococo na vagina e/ou ânus e/ou 

urina com resultado positivo 

 

0. Não1. Sim |___| 

 

49. Bebê com malformação congênita 

0. Não (vá para 51)1. Sim 

|___| 

50. Qual? 

_______________________________________________________________________________ 
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51. Outros problemas 

0. Não (vá para 53)1. Sim 

|___| 

52. Qual? 

_______________________________________________________________________________ 

 

53. Cirurgia uterina anterior (miomectomia, microcesarea, outras cirurgias do corpo 

uterino) 

0. Não1. Sim     

|___| 

4. Dados da Internação 

54. Data da última menstruação (DUM): |___|___|/|___|___|/|___|___||___|___| 

55. Idade gestacional na admissão calculada pela DUM: |___|___| semanas 

56. Idade gestacional na admissão calculada por USG: |___|___| semanas 

57. IG na USG usada para cálculo: |___|___| semanas 

58. Data da USG usada para cálculo: |___|___|/|___|___|/|___|___||___|___| 

59. Idade gestacional na admissão sem referência ao método de 

cálculo: 
|___|___| semanas 

60. Apresentação do bebê: 

 

1. Cefálica2. Pélvica3.Outra (Córmica/transversa)9. Sem informação 

 

1º bebê |___| 

2º bebê |___| 

 

61. Há registro de pressão arterial na admissão                0. Não (vá para 

64)        1. Sim 
|___| 

62. Primeira verificação: sistólica (em mmhg) sist |___||___||___|mmhg 

63. Primeira verificação: diastólica (em mmhg) diast|___||___||___|mmhg 

 

64. Há registro de prescrição/uso de sulfato de magnésio no momento da 

internação? 

 

0. Não1. Sim 

|___| 
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65. Sangramento vaginal na admissão hospitalar: 

0.Não 

1. Sim, pequeno 

2. Sim, moderado 

3. Sim, intenso 

4. Sim, sem especificação 

|___| 

 

66. Perda de líquido amniótico (ruptura da bolsa) antes (ou no momento) da 

internação: 

1.  Não 

2.  Sim, líquido claro 

3. Sim, líquido com mecônio 

4.  Sim, líquido sanguinolento 

5.  Sim, líquido purulento/ fétido 

6.  Sim, sem especificação 

|___| 

 

67. Dilatação do colo do útero no momento da admissão: em centímetros 

(consultar instrutivo) 

|___|___|cm 

 

68. Número de contrações em 10 minutos no momento da admissão: 

 

|___|___|contrações 

 

69. Batimento Cardíaco Fetal (BCF) na admissão (ou primeiro exame): 

0. Ausente (vá para 71)        1. Presente           9. Sem informação      

 

|___| 

70. Qual a freqüência?  |___||___||___|bpm 

 

71. Realizada cardiotocografia (CTG): (Permite mais de 1 opção) 

0. Não (vá para 73) 

1. Sim, antes de vir para maternidade 

2. Sim, na admissão/internação 

3. Sim, no trabalho de parto após internação 

|___| 

|___| 

|___| 

72. Algum resultado da CTG alterado:                                       

0. Não   1. Sim   9. Sem informação 
|___| 
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73. Realizado Dopplerfluxometria Fetal: (Permite mais de 1 opção)   

0.Não (vá para 75) 

      1. Sim, antes de vir para maternidade 

2. Sim, na admissão/internação 

 

|___| 

|___| 

74.  Algum Doppler alterado:  0. Não   1.Sim    9. Sem informação |___| 

 

75. Prescrição de corticóide antes do parto: (Permite mais de 1 opção) 

0. Não  

1. Sim, antes da internação 

2. Sim, na admissão/internação 

 

 

|___| 

|___| 

 

75.1 Data do uso  

 

|___|___|/|___|___|/|___|___||___|___| 

 

76. Diagnóstico na internação: (Permite mais de 1 opção) 

a. Pródomos de trabalho de parto 

b. Indução do trabalho de parto 

c. Trabalho de parto prematuro/ameaça de trabalho de parto 

d. Trabalho de parto 

e. Amniorrexe prematura (Ruptura das membranas ovulares /Bolsa rota) 

f. Gestação múltipla (2 ou + fetos) 

g. Gestação prolongada/pós-maturidade 

h. Sofrimento fetal agudo  

i. Doppler fetal alterado (umbilical ou cerebral) 

j. Crescimento restrito (CIUR) 

k. Polidramnia 

l. Oligodramnia 

m. Descolamento prematuro da placenta / DPP 

n. Hemorragia vaginal 

o. Placenta prévia 

p. Hipertensão crônica 

q. Pré-eclampsia 

r. Eclâmpsia /convulsão 

 

|___|  

|___|  

|___|  

|___| 

|___|  

|___|  

|___|  

|___| 

|___|  

 

|___|  

|___| 

|___|  

|___|  

|___| 

|___|  

|___|  

|___|  

|___| 
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s. Síndrome HELLP 

t. Apresentação pélvica  

u. Outra apresentação anômala (córmica/transversa) 

v.  Iteratividade (cesáreas anteriores) 

w. Diabetes não gestacional 

x. Diabetes gestacional 

y. Infecção pelo HIV  

z.  Óbito fetal 

aa. Sepse 

bb. Cesariana agendada 

cc. Sem diagnóstico clínico-obstétrico informado  

dd.  Outro diagnóstico(responda a 77) 

ee.  Intercorrência clinica (vá para 78) 

|___| 

|___| 

|___| 

|___|  

|___|  

|___|  

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

 

 

 

 

77. Outro diagnóstico. Qual? 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

78. Intercorrência clinica. Qual? 

_______________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________ 
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5. Assistência ao trabalho de parto 

 

79. Trabalho de Parto 

1.Espontâneo  

2. Induzido com sucesso 

3.Induzido, sem sucesso (falha de indução) 

4.Não entrou em trabalho de parto (responda a 80 e vá para 101) 

|___| 

 

80. Houve indicação de cesariana no momento da admissão/internação: 

0. Não    

1. Sim 

 

SE A RESPOSTA NESSA QUESTÃO FOR “SIM” E NA 79  “ESPONTÂNEO”  PULE 

PARA 101  

SE A RESPOSTA NESSA QUESTÃO FOR “SIM” E NA 79  “INDUZIDO COM SUCESSO” 

OU “INDUZIDO SEM  SUCESSO”  RESPONDA A 83 E PULE PARA 101 

|___| 

 

 

 

 

81. Data da admissão/internação no pré-parto: 

 

|___|___|/|___|___|/|___|___||___|___| 

 

82. Hora da admissão/internação no pré-parto (se não houver registro, 

marcar 00h00min): 

 

|___|___| h |___|___| min 

 

ESSA QUESTÃO DEVE SER RESPONDIDA SEMPRE QUE A RESPOSTA 

NA QUESTÃO 79 FOR  “INDUZIDO COM  SUCESSO ” OU 

“INDUZIDO  SEM  SUCESSO” 

 

83. Medicações/método utilizados para indução do parto: (ver folha de 

prescrição) 

     1. Ocitocina 

2.Misoprostol 

3.Krause /foley/balão 

4. Dinoprostone 

 

 

 

 

 

 

|___| 

|___| 
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84. Prescrição de dieta no trabalho de parto: 

 

0. Dieta zero 

1. Dieta líquida 

2. Outro tipo de dieta 

9. Sem informação 

 

|___| 

 

85. Prescrição/uso de hidratação venosa no trabalho de parto:      

0. Não 1. Sim(vá para 87) 

 

 

|___| 

 

86. Colocação de acesso venoso no trabalho de parto:                                   

0. Não1. Sim 

 

 

|___| 

 

87. Prescrição/uso de antibióticos no trabalho de parto:                                        

0. Não1. Sim 

 

 

|___| 

 

88. Realização de tricotomia (raspagem dos pelos) na maternidade:             

0. Não1. Sim 

 

 

|___| 

 

89. Enteróclise/enema (lavagem intestinal) antes do parto: 

0. Não1. Sim 

 

 

|___| 

 

90. Profissional que acompanhou o trabalho de parto: (Permite mais de 1 

opção) 

 1. Médico (a)        

2. Enfermeiro(a)obstetra/obstetriz 

3.Enfermeiro (a) 

4.Outro 

9. Sem informação 

 

 

|___| |___| 

|___| |___| 

|___| 

 

91. Presença de partograma no prontuário:                                            

0. Não (vá para 94)1. Sim 

 

 

|___| 
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92. Qual era o registro de dilatação do colo do útero no início do uso do 

partograma? 
|___||___|cm 

93. Em quantos momentos do trabalho de parto, foram feitos registros de 

informação 

Clínicas e/ou obstétricas no partograma?  

|___||___| 

 

94. Prescrição/uso de ocitocina durante o trabalho de parto: 

0.Não (vá para 96)1. Sim 

|___| 

95. Dilatação do colo do útero no início da administração da ocitocina: 

     

|___||___|c

m 

 

96. Prescrição/uso de analgésicos durante o trabalho de parto:(Permite mais de 1 opção) 

1. Não 

2. Sim, opióides(dolantina, meperidina ou petidina) 

3. Sim, outras(buscopam, dipirona,hioscina, outros) 

 

|___| 

|___| 

 

97. Utilização de analgesia durante o trabalho de parto: 

0. Não  

1. Peridural 

2.Raqui 

3.Peri+Raqui(combinado)  

4. Geral 

 

|___| 

 

98. Ruptura de membranas durante o trabalho de parto /parto: (se rotura antes da 

admissão, registre “8”) 

1. Sim, ruptura espontânea 

2. Sim, ruptura artificial (amniotomia) 

3. Sim, sem informação do tipo de ruptura 

 

 

|___| 

99. Dilatação do colo do útero no momento da ruptura de membranas (amniotomia) no 

partograma/prontuário: 

|___||___|c

m 
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100. Característica do líquido: 

1. Líquido claro  

2. Líquido com mecônio  

3. Líquido sanguinolento  

4. Líquido purulento/ fétido 

5. Líquido sem especificação 

|___| 

 

101. Há registro no prontuário de: (Permite mais de 1 opção) 

1. Sofrimento fetal durante o TP 

2. Eliminação de mecônio espesso                                                                             

3. Bradicardia fetal (BCF < 110) 

4. Taquicardia fetal (BCF > 160) 

5. Presença de DIP 2 ou 3 (desaceleração na cardiotocografia) 

6. CTG - categoria 2 ou 3 

7. Diagnóstico de corioamniotite ou infecção intrauterina antes do parto?  

8. Sem registro de alguma das alterações acima     

 

|___| 

|___| 

|___| 

 

 

 

|___| 

|___| 

 

 

6. Dados da Assistência ao Parto 

102. Dia do parto: 
|___|___|/|___|___|/|___|___||___|

___| 

103. Hora do parto: |___|___| horas|___|___| min 

 

104. Tipo de parto  

1. Vaginal (inclui fórceps/ vácuo extrator) 2.Cesáreo (vá para 114) 

(Em caso de gemelar, com parto normal e cesárea, preencher as questões 

relativas aos dois tipos de parto) 

|___| 

|___| 

 

105. Uso de fórceps/vácuo extrator:        

0. Não   1.Fórceps   2.Vácuo-extrator 

 

|___| 

|___| 
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106. Qual profissional assistiu o parto: 

1.Médico(a)    

2. Enfermeiro(a)obstetra/obstetriz 

3. Enfermeiro (a) 

4. Outros 

      9. Sem informação 

|___| 

107. Qual a ultima dilatação registrada no prontuário/ partograma? 
 

|___||___|cm 

107.1Horário do registro de dilatação total: (partograma ou prontuário) |___|___| h|___|___| min 

 

108. Realização de episiotomia: 

0. Não1. Sim 

 

 

|___| 

 

109. Ocorrência de laceração vaginal/perineal  

0. Não             

1.  1º grau          

2. 2º grau         

3.  3º grau   

4. 4ºgrau 

5. Sim, sem especificação 

|___| 

 

110. Registro de sutura vaginal/perineal ou episiorrafia: 

 

0. Não 

1. Sim 

9. Sem informação 

 

 

 

 

|___| 

 

111.  Recebeu anestesia para fazer a sutura? 

0. Não    1. Sim    9. Sem informação 

 

|___| 
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112. Houve registro de distocia de ombro? 

0. Não   1. Sim 

 

 

1º bebê |___| 

2º bebê |___| 

 

113. Houve prolapso de cordão?       

0. Não 

1. Sim 

 

 

1º bebê |___| 

2º bebê |___| 

7. Indicação da cesariana 

 

114. Informações do obstetra: 

(Ver folha ou relato da cirurgia. Registrar na mesma ordem da folha de descrição 

cirúrgica) 
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1. Cesariana a pedido 

2. Miomectomia / cirurgia uterina prévia 

3. Cesariana anterior/Iteratividade 

4. Laqueadura tubária 

5. Circular de cordão 

6. Apresentação pélvica (sentado) 

7. Apresentação córmica (atravessado) 

8. Desproporção Céfalo Pélvica (DCP) 

9. Parada de Progressão 

10. Descolamento Prematuro de Placenta (DPP) 

11. Placenta prévia 

12. Sofrimento fetal agudo 

13. CIUR 

14. Doppler alterado (diástolezero, reversa, centralização) 

15. Amniorrexe prematura 

16. Hipertensão arterial/Pré-eclampsia 

17. Eclâmpsia 

18. Síndrome HELLP 

19. Diabetes 

20. Oligodramnia 

21. Polidramnia 

22. Gemelaridade 

23. Prematuridade 

24. > 41 semanas/ Pós-maturidade/Gravidez prolongada 

25. Macrossomia 

26. Falha de indução 

27. Mal formação 

28. Óbito fetal 

29. Infecção pelo HIV  

30. Intercorrências clínicas 

31. Sem informação no prontuário  

32. Outra (responda a 115) 

1ª informação |___||___| 

2ª informação |___||___| 

3ª informação |___||___| 

4ª informação |___||___| 
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115. Qual?________________________________________________________________________ 

 

116. Tipo de anestesia: 

1.Peridural 

2. Raqui 

3. Peri+Raqui (combinado) 

4. Geral 

 

|___| 

 

116.1 Prescrição/uso de antibiótico profilático: 

 

0. Não 

1. Sim 

9. Sem informação 

 

 

|___| 

 

117. Complicações peroperatórias:  

0. Não houve  

1. Lesão de bexiga 

2. Lesão de ureter 

3. Lesão do intestino 

4.Outras(responda a 118) 

 

118. Quais?_______________________________________________________________________ 
 

8. Dados sobre Pós-Parto  

 

119. Prescrição/uso de Imunoglobulina anti – RH para incompatibilidade RH? 

0. Não      1. Sim 

 

 

|___| 

 

120. Prescrição/uso de ocitocina profilática pós-parto imediato?  

0. Não     1. Sim 

 

 

|___| 

 

121.  Houve hemorragia pós-parto?   

0. Não (vá para 123)     1. Sim 

 

 

|___| 



141 
 

  

 

122. Houve hemorragia pós-parto grave?   

0. Não      1. Sim 

 

 

|___| 

 

123. Houve diagnóstico de atonia/hipotonia uterina? 

0. Não      1. Sim 

 

|___| 

 

124. Prescrição/uso de algum tratamento com uterotônico? (permite mais de uma 

opção) 

0. Não 

1. Ocitocina 

2. Methergin 

3. Misoprsotol 

 

 

|___| 

|___| 

|___| 

|___| 

 

125. Houve diagnóstico de placenta retida? 

0. Não       1. Sim 

 

 

|___| 

 

126. Houve diagnóstico de acretismo placentário? 

0. Não       1. Sim 

 

 

|___| 

 

127. Rotura uterina? 

0. Não        1. Sim 

 

 

|___| 

 

128. Transfusão sanguínea?   

0. Não (vá para 130)    

1. Sim, antes do parto     

 2. Sim, depois do parto 

 

 

|___| 

 

129. Quantidades de bolsa de sangue 

 

 

|___||___| 

 

130. Radiologia intervencionista para tratamento de hemorragia pós parto? 

0. Não1. Sim 

 

 

|___| 
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131. Houve diagnóstico de endometrite pós-parto?   

0. Não1. Sim 

 

 

|___| 

132.  Infecção de ferida operatória ou perineal?    0. Não1. Sim 

 

 

|___| 

 

 

133. Sepse ou infecção sistêmica grave? 

0. Não   1. Sim, antes do parto2. Sim, depois do parto 

 

|___| 

 

134. Prescrição/uso de antibióticos? (No caso de cesariana, não considerar 

antibiótico profilático) 

0. Não (vá para 137)       1. Sim 

 

 

|___| 

 

135. Quanto tempo de antibiótico em dias? 

 

|___||___| 

136. Quais antibióticos?______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

137. Retorno à sala cirúrgica (curetagem, extração de placenta, drenagem de 

hematomas, sangramento abdominal)? 

0. Não       1. Sim 

 

 

|___| 

 

138. Laparotomia pós-parto? 

0. Não     1. Sim 

 

 

|___| 

 

139. Hipertensão grave pós-parto?  

0. Não      1. Sim 

|___| 

 

140. Pré-eclâmpsia grave?  

0. Não     1. Sim, antes do parto     2. Sim, depois do parto 

|___| 
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141. Eclampsia? 

0. Não     1. Sim, antes do parto    2. Sim, depois do parto 

 

|___| 

 

 

142. Síndrome HELLP?  

0. Não      1. Sim 

|___| 

 

143. Prescrição/uso de sulfato de magnésio?   

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, após o parto 

3. Sim, antes e depois do parto 

 

 

|___| 

144. Internação ou transferência para UTI?   

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

 2. Sim, depois do parto 

 

 

 

|___| 

 

Apresentou alguma das seguintes alterações clínicas, em algum momento da internação: 

 

145. Cianose aguda                                                                         

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto |___| 

 

146. Respiração agônica (gasping)                          

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto |___| 

 

147. Frequência respiratória (FR) > 40 ou < 6 ipm 

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto |___| 
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148. Choque não responsivo a reposição volêmica 

0. Não  

1. Sim, antes do parto 

 2. Sim, depois do parto |___| 

 

149. Oligúria não responsiva à hidratação e medicamentos                       

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

 2. Sim, depois do parto 

 

 

 

|___| 

 

 

150. Distúrbio de coagulação                                             

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

 2. Sim, depois do parto |___| 

 

151. Icterícia na presença de pré-eclâmpsia                                         

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto |___| 

 

152. Convulsões reentrantes/paralisia total                                                                                                   

0. Não 

 1. Sim, antes do parto 

 2. Sim, depois do parto 

 

|___| 

 

 

153. AVC                                                                                                  

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

 2. Sim, depois do parto 

 

|___| 

 

 

154. Perda da consciência maior que 12 horas                                         

0. Não |___| 
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1. Sim, antes do parto 

 2. Sim, depois do parto 

155. Perda da consciência associada à ausência de pulso                         

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

 2. Sim, depois do parto |___| 

 

Apresentou alguma das seguintes alterações laboratoriais, em algum momento da internação: 

 

156. Saturação de O2< 90% por mais de 60 minutos                             

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto 

 

 

 

|___| 

 

 

 

 

157. PaO2/FiO2< 200 mmHg                                                                  

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto 

 

 

 

|___| 

 

158. Creatinina ≥3,5 mg/dl                                                                      

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto 

 

 

 

|___| 

 

 

159. Bilirrubina > 6 mg/dl                                                                          

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto 

 

 

 

|___| 

 

160. pH< 7,1                                                                                              

0. Não 
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1. Sim, antes do parto 

 2. Sim, depois do parto 

|___| 

 

161. Lactato/ Ácido láctico > 5                                   

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto 

 

 

 

|___| 

 

162. Trombocitopenia aguda (plaquetas < 50.000)                                    

0. Não  

1. Sim, antes do parto 

 2. Sim, depois do parto 

 

 

 

|___| 

 

163. Perda de consciência associada à presença de glicose e cetoácidos na urina                   

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto 

 

 

 

|___| 

 

 

Realizou algum dos seguintes tratamentos, em algum momento da internação: 

 

164. Uso contínuo de drogas vasoativas (dopamina, dobutamina, adrenalina) 

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto 

 

 

 

|___| 

 

165. Histerectomia pós-infecção ou hemorragia                                                     

0. Não       1. Sim 

 

 

|___| 

 

166. Transfusão ≥ 5 unidades de hemácias                                                             

0. Não  

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto 

 

 

 

 

|___| 
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167. Diálise por insuficiência renal aguda                                                               

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto 

 

 

 

|___| 

 

 

168. Intubação e ventilação mecânica ≥ 60 minutos não relacionada à anestesia   

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto 

 

 

 

|___| 

 

169. Ressuscitação cardiopulmonar                                                                         

0. Não 

1. Sim, antes do parto 

2. Sim, depois do parto 

 

 

 

|___| 

 

 

 

Atenção entrevistador! No caso de natimorto responder só as questões 172, 173, 174, 

175,176,177,178,179,180,181, 216. 217.218,219,251,253 e 255 

 

9. Dados do recém-nato – 1ª parte 

170. Nº do prontuário do recém-nato: (completar com8 caso não tenha sido internado)  

|___|___|___|___|___|___|___|___|___|__|___|___| 

171. Número da Declaração de Nascido Vivo: (completar com 9 caso não tenha a DN no prontuário) 

 

1ª|___|___|___|___|___|___|___|___| 

2ª|___|___|___|___|___|___|___|___| 
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172. Sexo: 

1. Masculino 

2. Feminino 

3. Indefinido 

 

 

1ª|___| 

2ª |___| 

173. Peso ao nascer (em gramas): 1ª|___|___|___|___|g 

2ª |___|___|___|___|g 

174. Comprimento ao nascer (centímetros): 1ª|___|___|cm 

2ª|___|___|cm 

175. Perímetro cefálico ao nascer: 1ª|___|___|cm 

2ª|___|___|cm 

176. Idade gestacional pela DUM: 

 

|___|___|semanas 

177. |___| dias 

178. Idade gestacional pela USG: 

 

|___|___|semanas 

179. |___| dias 

178.1. Idade gestacional por Capurro ou Ballard  |___|___|semanas 

178.2 |___| dias 

180. Idade gestacional sem referência ao método: 

 

|___|___|semanas 

181. |___| dias 

182. Índice de Apgar no 1o. Minuto 1ª|___|___| 

2ª |___|___| 

183. Índice de Apgar no 5o. Minuto 1ª |___|___| 

2ª |___|___| 

10. Dados do recém-nato – 2ª parte 

 

Manobras de reanimação na sala de parto 
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184. O2 inalatório 

0. Não 1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

 

 

2ª |___| 

3ª |___| 

4ª |___| 

185. Ventilação com ambú + máscara       

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

186. Entubação oro-traqueal       

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

187. Massagem cardíaca     

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

188. Drogas (adrenalina) 

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

189. Outros 

0. Não 1. Sim (responda a 190) 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

190. Qual?________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Outros procedimentos realizados na primeira hora após o nascimento: 

191. Aspiração de vias aéreas superiores 

0. Não     1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

192. Aspiração gástrica 

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

193. Vitamina K (Kanakion) 

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 
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194. Credé (colírio de nitrato de prata) 

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

195. Vacina contra hepatite B                                                                             

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

196. Foi para incubadora, berçário ou berço aquecido após a sala de parto 

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

197. Internação em UI: 

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

198. Internação em UTI neonatal:                                                                    

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

199. Precisou ser transferido para UTI neonatal em outro hospital? 

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

Utilização de oxigênio após o nascimento: 

200. Hood ou circulante     

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

201. CPAP     

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

202. Ventilação mecânica 

0. Não 1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

203. Com 28 dias de vida estava em oxigenioterapia (qualquer tipo): 

 

  0. Não       1. Sim       8. Não estava mais internado 

1ª |___| 

2ª |___| 

204. Se bebê nasceu prematuro, com 36 semanas de idade gestacional corrigida ainda 

estava 

em oxigenioterapia (de qualquer tipo). 

1. Não 

 

 

1ª |___| 
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2. Sim 

3. RN nasceu a termo 

4. Ainda não atingiu 36 semanas 

5. Não estava mais internado 

2ª |___| 

 

205. Utilização de surfactante:    

0. Não 1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

206. Realizado protocolo de hipotermia 

0. Não 1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

207. Registro de hipoglicemia (glicemia menor do que 40) nas primeiras 48h de 

nascido: 

 

   0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

208. Valor mínimo de glicemia nas primeiras 48 horas 

 

|___|___| 

 

209. Uso de antibiótico 

1. Não usou 

2. Sim, Inicio até 48h de vida (Sepse precoce) 

3. Sim, Início após 48h de vida (Sepse tardia) 

  

1ª |___| 

2ª |___| 

 

210. Quanto tempo de antibiótico em dias? 

 

1ª  |___|___|  

2ª  |___|___| 

 

211. Quais antibióticos?____________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 



152 
 

  

 

211a.  Quais antibióticos____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

212. Fez hemocultura? 

0.   Não  

1.   Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

213. Quantas? 

 

 

1ª |___| |___| 

2ª |___| |___| 

 

214. Fototerapia nas primeiras 72h de vida: 

0. Não 

 1. Sim 

 

 

1ª |___|___| 

2ª |___|___| 

215. Nível máximo de bilirrubina nas primeiras 72h de vida:  

1ª|___||___|,|___| 

mg/dl 

2ª |___||___|,|___| 

mg/dl 

 

216. Tipo sanguíneo do RN: 

1.   A 

2.  B 

3.   0 

4.  AB 

9.   Sem registro 

 

 

1ª |___| 

2ª |___| 
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217. Fator RH do RN: 

0. Negativo 

 1. Positivo 

9.  Sem registro 

 

1ª |___|___| 

2ª |___|___| 

218. Tipo sanguíneo da mãe: 

1.   A 

2.  B 

3.   0 

4.  AB 

9.   Sem registro 

 

 

 

|___| 

 

219. Fator RH da mãe: 

0. Negativo 

 1. Positivo 

9.  Sem registro 

 

 

|___|___| 

 

220. Apresentou malformação congênita?   

  0. Não 1. Sim (responda a 221) 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

221. Qual?________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

221a .Qual?______________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 
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222. Foi submetida a alguma cirurgia durante a internação?   

  0. Não 

 1. Sim (responda a 223 ou 223 a) 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

223. Qual?________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

223a. 

Qual?___________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Outros diagnósticos durante a internação: 

 

224. Taquipnéia transitória                                                                    

 

0. Não     1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

225. Doença da membrana hialina 

 

0. Não     1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

226. Síndrome de aspiração meconial 

0. Não     1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

227. Hipertensão pulmonar 

0. Não     1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 
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228. Convulsão 

 

0. Não     1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

229. Enterocolite necrotizante 

 

0. Não        1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

230. Toxoplasmose congênita 

 

0. Não      1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

231. Rubéola congênita 

 

0. Não      1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

232. Herpes neonatal 

 

0. Não     1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

233. Citomegalovírus congênito 

 

0. Não     1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

234. Sífilis congênita                                                                            

0. Não     1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

235. Criança exposta ao HIV                                                                 

 

0. Não      1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

236. Zica congênita 
1ª |___| 
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0. Não     1. Sim 2ª |___| 

236.1Outros diagnósticos 

    0. Não     1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

236.2Qual?  
 

 

237. Alguma lesão corpórea devido ao parto?  

0. Não (vá para 242) 

 

1. Sim 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

 

238. Marca de fórceps ou vácuo: 

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

239. Fraturas (clavícula, fêmur, úmero ou outras): 

0. Não 1. Sim 

1ª |___| 

2ª |___| 

240. Outras lesões: 

0. Não  

1. Sim(responda a 241 ou 241a) 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

241. Quais? 

______________________________________________________________________________________ 

 

241a. Quais? 

______________________________________________________________________________________ 

 

242. Uso de aleitamento materno exclusivo:               

 

0. Não  

1.Sim (vá para 244) 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 



157 
 

  

243.  Outros alimentos que recebeu durante a internação (Permite mais de 1 opção) 

1. Água 

2. Soro glicosado/ Glicose via oral (chuca com açúcar) 

3. Leite humano ordenhado  

4. Leite artificial  

5. Nutrição Parenteral (NPT) 

 

1ª |___||___||___| 

2ª |___||___||___| 

 

 

244. Tipo de saída do hospital onde ocorreu o nascimento: 

0. Continua internado aos 28 dias de vida (vá para 254) 

1. Alta        

2. Óbito  

3. Transferência para outro hospital (vá para questão 246) 

 

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

245. Data da saída/óbito:                            

 

(Se óbito, vá para 251; se alta, vá para 254) 

 

1ª|___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| 

2ª |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| 

 

246. Hospital para onde foi transferido (nome, cidade, estado): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

247. Motivo da transferência: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

248.    Data da transferência:  

1ª |___|___|/|___|___|/|___|___|___|___| 

2ª |___|___|/|___|___|/|___|___||___|___| 
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249.  Tipo de saída do hospital para onde foi transferido: 

 

0. Continua internado aos 28 dias de vida (vá para 254) 

1. Alta  

2. Óbito              

 

1ª |___| 

2ª |___| 

 

250.     Data da saída/óbito do hospital para onde foi transferido: 

(se alta vá para a questão 254) 

 

1ª |___|___|/|___|___|/|___|___||___|___| 

2ª |___|___|/|___|___|/|___|___||___|___| 

 

 

251.   Causas de óbito registradas no prontuário: (Permite mais de 1 opção) 

 

1. Prematuridade extrema (< 1000g) 

2. Infecção 

3. Sífilis congênita 

4. Malformação congênita 

5. Problemas respiratórios (DMH, pneumotórax, aspiração de mecônio, pneumonia, 

hipertensão pulmonar 

6.Outros (responda a 252 ou 252a) 

 

 

1ª |___||___||___| 

2ª |___||___||___| 

 

 

252. Qual 

______________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________ 

 

252a. Qual 

______________________________________________________________________________________ 

253. Número da declaração de óbito   

1ª|___|___|___|___|___|___|___|___| 

2ª |___|___|___|___|___|___|___|___| 
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254. Peso do bebê na alta hospitalar, óbito ou aos 28 dias de nascido, se ainda 

internado. (em gramas) 

 

1ª |___|___|___|___|g 

2ª |___|___|___|___|g 

255.  Observações: 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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Anexo 4 – Formulário para extração de dados do cartão pré-natal 

 

                                                                       

 

PROJETO “NASCER SAUDÁVEL” 

EXTRAÇÃO DE DADOS DO CARTÃO DE PRÉ-NATAL 

 

Unidade Hospitalar ______________________________________________________ 

Nome do entrevistador ___________________________________________________ 

Número da puépera na lista única      |__||__||__| 

Record ID                                  |__||__||__||__||__| 

Nome da Puérpera _______________________________________________________  

 

Antecedentes pessoais de risco  

CG1 - Antecedente pessoal de diabetes  

(   ) não    (    ) sim    (    ) não informado 

CG2 - Antecedente pessoal de hipertensão arterial 

(   ) não    (    ) sim    (    ) não informado 

CG3 - Antecedente pessoal de cirurgia pélvica /uterina 

(   ) não    (    ) sim    (    ) não informado 

CG4 - Outros antecedentes pessoais de risco 

(   ) não    (    ) sim    (    ) não informado (se resposta for “não” ou “não informado”, passar 

para bloco de antecedentes obstétricos – CG5) 

CG4.1 - Qual?   

 

 

Antecedentes obstétricos 

CG5 - Número de gestações (Gesta):  |__||__| (valores válidos 0 a 20) (se for a primeira 

gestação, pular para CG15 “Peso anterior da gestante”)  

CG6 - Número de abortos: |__||__| (valores válidos 0 a 20) 
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CG7 - Número de partos: |__||__|  (se número de partos anteriores for zero, pular para CG15 

“Peso anterior da gestante”)  

CG8 - Número de partos vaginais: |__||__| (valores válidos 0 a 20) 

CG9 - Número de cesarianas:  |__|  (valores válidos 0 a 10) 

CG10 - Número de nascidos vivos: |__||__| (valores válidos 0 a 20) 

CG11 - Algum filho nascido morto?  (   ) não    (    ) sim    (    ) não informado 

CG12 - Algum filho nasceu pesando menos de 2.500g ?  

(    ) não    (    ) sim    (    ) não informado 

CG13 - Algum filho nasceu prematuro?   

(    ) não    (    ) sim    (    ) não informado 

CG14 - Algum filho nascido vivo morreu na primeira semana de vida?  

(    ) não    (    ) sim    (    ) não informado 

CG15 - Peso anterior da gestante (em Kg): |__||__||__| 

CG16 - Altura da gestante em centímetros: |__||__||__| 

CG17 - Data da última menstruação (DUM): ___/___/_____ (anos válidos 2016 e 2017). (Se 

algum dos campos for preenchido com 99, passar para a CG19) 

CG18 - Dúvidas em relação à DUM?  (   ) não    (    ) sim    (    ) não informado 

CG19 - Data provável do parto (DPP): ___/___/_____ (ano válido, apenas 2017) 

CG20 - Hospitalização na gestação? (   ) não    (    ) sim    (    ) não informado 

CG21 - Data da primeira consulta de pré-natal ___/___/____ (anos válidos 2016 e 2017) 

CG 22- Idade gestacional na primeira consulta de pré-natal:  |__||__| (valores válidos 1 a 42) 

CG23 - Peso na primeira consulta de pré-natal:  |__||__||__| 

CG24 - Número de consultas de pré-natal: |__||__| (valores válidos: 1 a 20 e mais)  

CG25 - Peso na última consulta de pré-natal em que foi pesada:  |__||__||__| 

CG26 - Data da última consulta de pré-natal em que foi pesada ___/___/_____ (anos válidos 

2016 e 2017) 

CG27 - Há registro de pressão arterial ≥ 140x90mmHg em alguma consulta de pré-natal?  

(   ) não   (   ) sim, em apenas uma consulta   (    ) sim, em duas ou mais consultas (se “não”, 

passar para CG29) 

CG28 - Data em que houve o primeiro registro de PA ≥ 140x 90mmHg   

___/___/_____  (anos válidos 2016 e 2017) 

CG29 - Resultado da tipagem sanguínea: 

(   ) A    (    ) B   (   ) O    (    ) AB  (    ) não informado 

CG30 - Resultado do fator Rh: 
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(   ) Rh positivo    (    ) Rh negativo   (    ) não informado    (Se Rh positivo ou não informado, 

passar para CG33) 

CG31 - Resultado do coombs indireto: 

(   ) negativo    (    ) positivo   (    ) não informado     

CG32 - Há prescrição de imunoglobulina anti D (Rhogan, Matergam, Rhophylac)? 

(   ) sim   (    ) não  (se não, passar para CG33) 

CG32.1 - IG em semanas na prescrição 1ª dose |__||__| (valores válidos 5 a 42)  

CG32.2 - Dose  |__||__||__| 

CG32.3 - IG em semanas na prescrição 2ª dose |__||__| (Se não fez 2ª dose, registrar “88” e 

passar para CG33)  

CG32.4 - Dose |__||__||__| 

CG32.5 - IG em semanas na prescrição 3ª dose |__||__|  (Se não fez 3ª dose, registrar “88” e 

passar para CG33)  

CG32.6 - Dose  |__||__||__| 

CG33 - Resultado da primeira glicemia de jejum: |__||__||__| 

CG34 - Resultado da segunda glicemia de jejum: |__||__||__| 

CG35 - Fez teste oral de tolerância à glicose (TOTG)?    

(   ) não    (    ) sim    (Se não, passar para CG36) 

CG35.1 - Qual foi o teste utilizado?  

(   ) TOTG 50g    (    ) TOTG 75g    (    ) TOTG 100g    (    ) não informado 

CG35.2 - Resultado do TOTG (jejum): |__||__||__| 

CG35.3 - Resultado do TOTG 1ª hora: |__||__||__| 

CG35.4 - Resultado do TOTG 2ª hora: |__||__||__| 

CG36 - Resultados do primeiro exame de VDRL (sorologia para sífilis): 

(   ) não reagente   (   ) reagente   (    ) não informado  

CG37 - Resultados do segundo exame de VDRL (sorologia para sífilis): 

(   ) não reagente   (   ) reagente   (    ) não informado  

CG38 - Há resultado de exame de urina/urinocultura compatível com infecção urinária? 

(   ) não    (    ) sim    (    ) não informado 

CG39 - Resultado da primeira sorologia anti-HIV: 

(   ) não reagente   (   ) reagente   (    ) não informado  

CG40 - Resultado da segunda sorologia anti-HIV: 

 (   ) não reagente   (   ) reagente   (    ) não informado  



163 
 

  

CG41 - Há registro de prescrição de medicação anti-hipertensiva? (verificar listagem no 

instrutivo) 

(   ) não    (    ) sim     

CG42- Há registro de prescrição de antibiótico? (verificar listagem no instrutivo) 

(   ) não    (    ) sim     

CG43 - Há registro de prescrição de progesterona (Utrogestan ou Evocanil)?  

(   ) não    (    ) sim    (se não, passar para CG44) 

CG43.1 - Data da prescrição da progesterona: ___/___/_____ (anos válidos 2016 e 2017) 

CG43.2 - Dose em mg  |__||__||__| 

CG43.3 - Data da suspensão da progesterona: ___/___/_____ (anos válidos 2016 e 2017) 

CG44 - Há registro de prescrição de corticoide? 

(   ) não    (    ) sim    (se não, passar para CG45) 

CG44.1 - Data da prescrição do 1º curso de corticoide: ___/___/_____ (anos válidos 2016 e 

2017) 

CG44.2 - Data da prescrição do 2º curso de corticoide: ___/___/_____ (anos válidos 2016 e 

2017) (Se não fez 2º curso de corticoide, registrar “88/88/8888” e  passar para CG45). 

CG44.13 - Data da prescrição do 3º curso de corticoide: ___/___/_____ (anos válidos 2016 e 

2017). (Se não fez 3º curso de corticoide, registrar “88/88/8888”). 

CG45 - Data da primeira ultrassonografia realizada no pré-natal a partir da 6ª semana 

gestacional: 

___/___/_____ (anos válidos 2016 e 2017) (se gestante não fez USG, ou informação não 

disponível, encerrar a coleta de dados) 

Idade gestacional na primeira USG  

CG45.1 - |__||__|semanas (valores válidos de 6 a 42 semanas) 

CG45.2 - |__|dias (valor válido de 0 a 6)  

CG 46 - Data da segunda ultrassonografia realizada no pré-natal a partir da 6ª semana 

gestacional:  

__/__/____ (anos válidos 2016 e 2017) (se gestante não fez segunda USG, ou informação não 

disponível, encerrar a coleta de dados) 

Idade gestacional na segunda USG  

CG46.1 - |__||__| semanas (valores válidos de 6 a 42 semanas) 

CG46.2 - |__|dias (valor válido de 0 a 6)  

 

 


