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RESUMO  
 

Pinto PTG. Prevalência do aleitamento materno exclusivo e fatores associados em 
recém-nascidos pré-termo tardio egressos de Unidades de Terapia Intensiva Neonatal 
da Região do Médio Paraíba-RJ, 2015[Dissertação de Mestrado]. Niterói: Programa de 
Pós-graduação em Saúde Coletiva, UFF; 2017. 
 
Introdução: O leite da mãe de recém-nascidos pré-termo (RNPT) é vital para o 
desenvolvimento e proteção do cérebro imaturo, pois fornece os ácidos graxos de cadeia 
longa e outros nutrientes não presentes em fórmulas. Além disso, a composição desse 
leite é mais adequada às necessidades dos RNPT em relação ao produzido por mães de 
recém-nascido a termo (RNT). Logo, amamentar um RNT é importante, e amamentar um 
RNPT provavelmente é ainda mais importante. 
Objetivos: Estimar a prevalência de aleitamento materno exclusivo (AME) na alta 
hospitalar em recém-nascidos pré-termo tardio (RNPTT) egressos de unidade de terapia 
intensiva neonatal (UTIN) e os fatores associados. Além disso, identificar nos prontuários 
dos RNPTT as dificuldades mais frequentes na prática do aleitamento materno (AM) 
durante o período de internação; classificar o tipo de alimentação praticado nos egressos 
da UTIN; Comparar os resultados observados em hospitais credenciados na iniciativa 
Hospital Amigo da Criança com os não credenciados.  
Métodos: Foi realizada coleta de dados secundários, extraídos de registros dos 
prontuários da UTIN de três hospitais da região Médio Paraíba - RJ, do ano de 2015. 
Esses dados foram registrados em formulários semi-estruturados, que foi elaborado a 
partir da observação dos resultados de estudos anteriores, e do “protocolo de prontidão 
para a mamada de RNPT para início da alimentação oral”, contemplando grupos de 
variáveis de dados maternos, dados do recém-nascido e função oromotora/nutricional. A 
análise estatística usou teste Qui-quadrado e t-Student, realizada em pacote de dados 
SPSS 21. 
Resultados: Foram registrados dados de prontuários de 203 RNPTT, distribuídos em três 
instituições participantes, sendo 37,9% da Pró-baby, 35,5% do Hospital São João Batista 
e 26,6% do Hospital da Mulher. Na alta hospitalar, 86,2% estavam em aleitamento 
materno exclusivo, 12,3% estavam em aleitamento materno complementado com fórmula 
e 1,5% não estavam em aleitamento materno. A dificuldade mais prevalentes foi alteração 
do ritmo e coordenação da sucção (70,9%). Recém-nascidos sem náusea ao estímulo 
oral e com pega ao seio materno normal associaram-se a maior prevalência de AME. Não 
foi observada associação entre a forma de aleitamento na alta e o fato da instituição ser 
credenciada ou  ser candidata ao credenciamento da Iniciativa Hospital Amigo da Criança 
(IHAC). 
Conclusão: É possível atingir índices satisfatórios em aleitamento materno em população 
vulnerável. Hospitais credenciados ou em processo de credenciamento a IHAC se 
beneficiam, por seguir as normas da iniciativa, na pratica destes melhores índices. Ainda 
são poucos os estudos que consideram a avaliação da função oromotora e sucção sob o 
olhar da atuação do profissional fonoaudiólogo, a abordagem do aleitamento materno em 
RNPTT internados em UTIN, este profissional parece contribuir com o sucesso do AM 
nesta população. São necessários outros estudos, que incluam a utilização de protocolo 
validado clinicamente, a fim de contribuir no diagnóstico da função oromotora relacionada 
do aleitamento materno dentro da UTIN visando fortalecer o aprimoramento dos 
planejamentos de ações e políticas públicas facilitadoras do AME nesta população.  
Descritores: aleitamento Materno, recém-nascido pré-termo tardio, aleitamento materno 
na alta. 

 
 



 

 

 

SUMÁRIO 

 

Nº  Pag. 

1 INTRODUÇÃO…………………………………………………………………. 10 

2 REVISÃO DA LITERATURA………………………………………………… 12 

2.1 ALEITAMENTO MATERNO………………………………………………….. 12 

2.2 ALEITAMENTO MATERNO E PREMATURIDADE….…………………….. 14 

2.3 FATORES ASSOCIADOS……………………………………………………. 18 

2.4 IMPORTÂNCIA DA FUNÇÃO ORAL NA AMAMENTAÇÃO……………… 23 

3 JUSTIFICATIVA……………………………………………………………….. 27 

4 OBJETIVOS……………………………………………………………………. 29 

4.1 OBJETIVO GERAL……………………………………………………………. 29 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS…………………………………………………. 29 

5 MATERIAL E MÉTODO..…………………………………………………….. 30 

5.1 POPULAÇÃO DE ESTUDO…………………………………………………. 30 

5.2 COLETA DE DADOS…………………………………………………………. 30 

5.3 LOCAL DE ESTUDO………………………………………………………….. 30 

5.4 TIPO DE ESTUDO…………………………………………………………….. 31 

5.5 CRITÉRIOS DE INCLUSÃO E EXCLUSÃO………………………………..; 31 

5.6 AMOSTRA……………………………………………………………………... 31 

5.7 VARIÁVEIS INCLUÍDAS NO FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS… 32 

5.7.1 Dados Maternos……………………………………………………………….. 32 

5.7.2 Dados do RNPTT……………………………………………………………... 32 

5.7.3 Dados do campo funcional/nutricional………………………………………. 32 

5.8 ANÁLISE DE DADOS…………………………………………………………. 33 

6 RESULTADOS………………………………………………………………… 35 

7 DISCUSSÃO…………………………………………………………………… 39 

8 CONCLUSÃO………………………………………………………………….. 43 

 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS………………………………………… 45 

 ANEXOS………………………………………………………………………... 54 

 ANEXO I: DOCUMENTO PLATAFORMA BRASIL………………………... 54 

 ANEXO II: FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS …………………….. 57 

 ANEXO III: FORMULÁRIO DE PRONTIDÃO A SUCÇÃO AO SEIO 
MATERNO DE BEBÊS VULNERÁVEIS……………………………………. 

58 

 

 

 



10 

 

1       INTRODUÇÃO  

   O Brasil é referência mundial por suas políticas e programas de promoção, 

proteção e apoio à amamentação, tais como: Rede de Bancos de Leite Humano, 

Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), licença maternidade remunerada e o 

envolvimento dos meios de comunicação e da sociedade (ROLLINS et al., 2016). A 

média de tempo de aleitamento materno exclusivo (AME) no Brasil é de 54,1 dias (1,8 

meses), ainda muito baixa, observando que a Organização Mundial da Saúde (OMS) 

recomenda que a amamentação tenha duração aproximada de dois anos e que seja o 

único alimento para lactentes até seis meses de vida (BRASIL, 2009). 

  Embora pesquisas evidenciem melhoria na prática do AM (Aleitamento 

Materno) entre prematuros, a prevalência de AM, no Brasil, ainda está aquém da 

recomendada pela OMS (BRASIL, 2009a; DE AZEVEDO; DA CUNHA, 2013).  

  Vantagens nutricionais, imunológicas, neurológicas, endocrinológicas, 

econômicas e ecológicas para crianças, mulheres e sociedade são conferidas ao AM 

com vistas à longevidade (McFADDEN et al., 2016). Em se tratando de prematuros, 

onde há imaturidade dos sistemas, o leite materno auxilia na prevenção e redução da 

gravidade de doenças, quando adquiridas, tais como: enterocolite necrosante, sepse e 

retinopatia da prematuridade, além de, proteger contra a oxidação e contribuir com a 

qualidade do desempenho neuropsicomotor, fortalecimento do vínculo mãe-bebê, 

redução do tempo de internação e das taxas de re-hospitalização (OMARSDOTTIR et 

al., 2015; DEREDDY et al., 2015). 

Bebês prematuros, em geral, comumente apresentam início tardio e menor 

duração do AM, quando comparados aos recém-nascidos a termo (OMARSDOTTIR et 

al., 2015; DEREDDY et al., 2015), devido às alterações fisiológicas características de 

sua imaturidade global. Entre as alterações estão déficit de alerta/vigília, regurgitação, 

alteração no reflexo de procura e sucção, e dificuldade ou ausência de coordenação 

entre a sucção, deglutição e respiração, compõem a gama de dificuldades inerentes à 

abordagem fonoaudiológicas observadas em presença de prematuridade (SILVA et al, 

2014). 

Os recém-nascidos prematuros tardios (RNPTT), bebês com idade gestacional 

entre 34 e 36 semanas e seis dias, compõem o subgrupo de maior representatividade 

entre os prematuros. Anualmente, nascem cerca de 280 mil prematuros no Brasil. A 
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prematuridade é a maior causa de mortes neonatais sendo a prematuridade 

tardia responsável por aproximadamente três quartos desses nascimentos (VICTORA 

et al, 2011). Assim, o objetivo desta dissertação é contribuir na construção do 

conhecimento voltado a essa categoria de prematuros, visando melhorias nos índices 

de início e duração do aleitamento materno nesta população. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA  

2.1 ALEITAMENTO MATERNO 

 A OMS recomenda a amamentação de forma exclusiva até os seis meses de 

idade e, de forma complementar, por dois anos ou mais. Considera que a criança está 

em AME, quando a mesma recebe somente leite materno, direto da mama ou 

ordenhado; leite humano da própria mãe ou de outra fonte (pasteurizado), sem a 

adição de outros líquidos ou sólidos, com exceção de gotas ou xaropes contendo 

vitaminas, sais de reidratação oral, suplementos minerais ou medicamentos (WHO, 

2008). 

 O leite materno contém uma singular e exclusiva adequação de proteínas, 

lipídios, carboidratos, minerais, vitaminas, enzimas e células vivas, além de vantagens 

nutricionais, imunológicas, psicológicas, ou seja, engloba propriedades 

imprescindíveis ao desenvolvimento físico e mental, principalmente quando se trata de 

prematuridade, onde a suscetibilidade neurofisiológica é potencialmente maior. 

Portanto, a amamentação precisa ser tratada com a devida prioridade (HALLOWELL e 

SPATZ, 2012, LEONERDALL, 2010). O leite materno da mãe de RNPT é vital no 

desenvolvimento e proteção do cérebro imaturo, pois fornece os ácidos graxos de 

cadeia longa e outros nutrientes não presentes em fórmulas industrializadas 

(HALLOWELL e SPATZ, 2012, REYNOLDS, 2001). O leite produzido pelas mães de 

RNPT apresenta propriedades nutricionais benéficas em sua composição, em relação 

ao produzido pelas mães de recém-nascido a termo (RNT), provavelmente, devido às 

necessidades do recém-nascido (BOBINSKI, 2013). Logo, a amamentação de um 

RNT é importante e amamentar um RNPT é ainda mais. 

O AM é reconhecido como a maneira ideal de alimentação ao recém-nascido, 

firmando-se como sendo o aporte nutricional fundamental, que não somente fornece 

os nutrientes necessários ao recém-nascido, como também fornece a proteção 

necessária para prevenção de determinadas alterações, que podem prejudicar seu 

crescimento e desenvolvimento (SPRYDES et al, 2005; RAMOS, 2009). Dessa forma, 

a prática da amamentação contribui para a diminuição da morbimortalidade neonatal e 

infantil singularmente, devido a inúmeros benefícios físicos e mentais nos recém-

nascidos de baixo peso e prematuros. Entre esses benefícios encontram-se a 

prevenção contra infecções, auxílio no amadurecimento gastrointestinal e a prevenção 
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de retinopatia da prematuridade. Além disso, no decorrer desta evolução, a médio e 

longo prazo, a amamentação apresenta vantagens para o desempenho cognitivo e 

para a prevenção de problemas metabólicos que, consequentemente, impactam na 

saúde cardiovascular na vida adulta (NASCIMENTO e ISSLER, 2004; AGUAYO, 

2001; BRASIL 2002). Em relação às mães, pode reduzir o risco de desenvolvimento 

de câncer de mama e de ovário e de diabetes mellitus do tipo dois (TOMA et al 2008; 

SPRYDES et al, 2005).  

Preocupados com a baixa prevalência do aleitamento materno, que podem 

estar associadas às taxas de mortalidade em crianças, em 1990 a OMS e a UNICEF 

elaboraram a Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), com objetivo de proteger, 

promover e apoiar o aleitamento materno. A iniciativa visa um esforço global, que tem 

como propósito, capacitar e motivar toda equipe dos hospitais com leitos obstétricos a 

mudarem condutas e rotinas responsáveis pelos acentuados índices de interrupção 

precoce do aleitamento materno. Para tal, foram estabelecidos “Dez Passos para o 

Sucesso do Aleitamento Materno”. O Brasil, ao assinar a Declaração de Innocenti, 

oficializou o compromisso de tornar essa iniciativa numa realidade em todos os 

hospitais do Brasil (WHO, 1991). A designação de um hospital como amigo da 

criança, também pode ter efeitos positivos sobre as unidades de terapia intensiva 

neonatais (UTIN). Em uma UTIN dos Estados Unidos, 4 anos após o credenciamento, 

as taxas de iniciação à amamentação da unidade aumentaram de 35% para 74% 

(MEREWOOD et al, 2003).  

No Brasil, a implantação de diretrizes associadas ao programa IHAC aumentou 

a taxa de AM e a exclusividade deste modo alimentar na alta entre prematuros 

(PEDRAS et al, 2011). Ainda no estudo de VANNUCHI (2004) após implementação da 

IHAC, encontrou-se taxa mais elevada (1,9% - 1994 para 41,7% - 1998) de AME em 

prematuros na idade pós-natal de seis meses, em comparação com os resultados 

anteriores à iniciativa. Apesar dos efeitos positivos, ainda são observadas 

discrepâncias nas taxas de iniciação ao aleitamento materno e na duração entre 

lactentes saudáveis a termo e prematuros e/ou doentes, que necessitam de cuidados 

intensivos neonatais (VANNUCHI, 2004) 

Em 2009, uma equipe multidisciplinar de especialistas em AM da Noruega, da 

Dinamarca, da Suécia, da Finlândia e do Canadá, decidiu expandir a IHAC para 
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atender às necessidades especiais desses bebês e mães. Uma versão expandida da 

ferramenta de avaliação externa da IHAC foi preparada para testes-piloto em 2013 

(UNICEF, 2017). O processo de compilação do documento inclui normas e critérios 

para três princípios orientadores e uma adaptação especial dos dez passos para 

"crianças vulneráveis," que já havia sido sugerida por Spatz desde 2004 (SPATZ, 

2004). A disseminação do documento e disponibilidade da ferramenta de avaliação já 

foi publicada por estes especialistas (NYQVIST, 2012). Normas para a lactação e 

apoio ao aleitamento materno também foram estabelecidas pela UNICEF em relação 

aos lactentes com certas condições médicas que requerem cuidados intensivos 

neonatais (NYQVIST, 2012). 

 Um extenso corpo de pesquisadores elucidou os muitos benefícios 

específicos do leite materno para prematuros, que com a sua composição complexa e 

temporalmente variante, dependente de idade pós-concepcional, inclui o reforço da 

imunidade, demonstrando diminuir a incidência de enterocolite necrosante e outras 

infecções (RADTKE, 2011; LUCAS et al 1994; RAO, 2002; SIMEONI e 

ZETTERSTROM, 2005; ENGLE e KOMINIAREK, 2008). Entre inúmeros benefícios do 

leite materno, SIMOM et al (2009) concluíram que a proteção contra o sobrepeso e a 

obesidade, soma-se às vantagens exaustivamente difundidas do aleitamento materno 

durante a infância. E essa condição independe da idade da criança, da renda familiar, 

do estado nutricional e da escolaridade dos pais. Como outro benefício a longo prazo, 

LUCAS et al (1994) em uma “coorte” observaram favorecimento do quociente de 

inteligência geral, com vantagem de 8,3 pontos, em crianças com idade entre sete 

anos e meio a oito anos, que haviam recebido leite materno. 

2.2 ALEITAMENTO MATERNO E PREMATURIDADE 

  No Brasil, após o regime militar, o coeficiente de mortalidade infantil 

apresentou uma considerável redução. Entre 1980 e 1990, foi observada uma redução 

da taxa anual de 5,5% e no período entre 2000 e 2008 de 4,4%. Também foram 

observados decréscimos de 3,2% e 8,1% nas taxas de mortalidade neonatal e pós-

neonatal, no período de 2000-2008, respectivamente. Nesse mesmo período, as 

mortes neonatais representaram 68% do total de todas as mortes infantis (VICTORA 

et al, 2011). Essas reduções ocorreram devido às melhorias na assistência pré-natal, 

porém, concomitantemente ocorreu um aumento das intervenções e medicalização e, 
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consequência, um acréscimo no número de partos cesáreos agendados. Como 

medida de controle aos agendamentos arbitrários, o SUS determinou, em 1998, que 

pagaria somente um limite de 40% dos partos cesáreos agendados, baixando a 

proporção de partos cesáreos para 30% e 25% em 2000 e 2007, respectivamente. O 

efeito redutor de partos operatórios não foi duradouro e voltou a aumentar em 2002, 

pelas realizações do procedimento no setor privado (DINIZ e CHACHAM, 2004).  

  Diante dessa realidade, pesquisadores brasileiros têm discutido cada vez 

mais, a relação entre o aumento dos nascimentos prematuros e o parto cesárea, 

tendo em vista que a principal causa de mortalidade infantil é a prematuridade 

(BETTIOL et al 2000). A sobrevivência dos pré-termos melhorou nas últimas décadas, 

principalmente, devido aos avanços na gestão clínica, incluindo unidades de terapia 

intensiva neonatal (UTIN), suportes ventilatórios, o uso de surfactante e de esteróides 

pré-natais. Entretanto, além de ainda ser a causa mais importante de mortalidade 

infantil, a prematuridade é considerada como a principal causa de déficit neurológico 

em longo prazo em crianças, incluindo encefalopatia da infância e atrasos no 

desenvolvimento (ROMEO et al, 2010; MARTIN et al, 2010)  

  Quatro classificações de parto prematuro, em função da idade gestacional 

(IG) são mais frequentemente usadas: 1) Nascidos com IG inferior a 28 semanas são 

considerados “pré-termos extremos”; 2) Nascidos com IG entre 28 e menor que 32 

semanas são considerados “muito pré-termos”; 3) Nascidos com IG entre 32 e menor 

que 34 semanas são considerados “moderadamente pré-termos” e os nascidos entre 

34 e menos que 37 semanas considerados “pré-termos tardios” (HWANG et al, 2013; 

RAJU, 2006a; ENGLE, 2007). 

  A saúde neonatal ganhou mais importância na agenda nacional, desde que a 

mortalidade e a situação nutricional infantil melhoraram. Dois terços dos óbitos infantis 

ocorrem no período neonatal, e com o aumento dos nascimentos prematuros, o 

governo brasileiro tem aumentado os investimentos na criação de unidades de 

tratamento intensivo neonatal (VICTORA et al 2011). Uma revisão de estudos de base 

populacional no Brasil sugere que os dados de estatísticas vitais do Ministério da 

Saúde, apesar de elevados subestimam a prevalência visto que o aumento dos 

nascimentos prematuros, nas regiões sul e sudeste do país, em 2004, foram de 15% 

(SILVEIRA et al, 2008).  
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  O aumento de nascimentos prematuros também é observado em outros 

países. Nos EUA, dos mais de quatro milhões de nascidos vivos anualmente, cerca de 

quinhentos mil são pré-termos e, destes, mais de 71% são classificados como 

prematuros tardios (RAJU, 2006a; ENGLE et al 2007). Em 2003, 12,3% dos nascidos 

vivos eram RNPT e 8,8% eram RNPTT. De todos os nascimentos prematuros de 

gestações múltiplas, 61% foram RNPTT e de todos os nascimentos prematuros de 

gestações únicas, 73% foram RNPTT (RAJU, 2006a). Entre 1981 e 2003 a taxa global 

de RNPT sofreu aumento de 31% (de 9,4% para 12,3%), enquanto que a taxa para os 

RNPTT sofreu aumento de 40% (de 6,3% para 8,8%) (RAJU, 2006a). MARTIN et al 

(2010) observaram um aumento na proporção de RNPTT de 7,3% em 1990 para 9,1% 

em 2005 e concluíram que, apesar dos avanços das práticas obstétricas terem 

aumentado a vigilância e as intervenções médicas durante a gravidez, a verdadeira 

razão para este aumento ainda não está totalmente compreendida. 

  Entre 1984 e 2006, nos EUA, observou-se um aumento de 36% na taxa de 

nascimentos prematuros devido quase exclusivamente ao aumento dos nascimentos 

na categoria de prematuros tardios. Essa tendência de aumento das taxas de 

prematuridade tardia foi 1,5 vezes maior para crianças negras não hispânicas, do que 

para bebês brancos hispânicos e não hispânicos. Além disso, o estudo sugere que há 

3,4 vezes mais risco de mortalidade relacionada com a prematuridade nesses bebês, 

quando comparados com bebês a termo (MACDORMAN 2011).  

  Um estudo de coorte realizado nas cidades de Ribeirão Preto e Pelotas 

evidenciaram crescimento nas taxas de prematuridade. Durante quinze anos, em 

Ribeirão Preto, a prevalência de prematuridade foi crescente, sendo observado 

aumento de 6,0% (1978-79) para 13,3% (1979-1994). Em Pelotas, a cada onze anos, 

três coortes de nascidos vivos foram recrutadas. A prevalência de nascimentos 

prematuros aumentou de 6,0% em 1982, para 7,5% em 1993, até 15,0% no ano de 

2004 (SILVEIRA et al, 2008). 

  REDDY et al (2009) sugerem que os seguintes fatores contribuem para o 

aumento das taxas de prematuridade: melhorias nas rotinas de avaliação do risco e na 

identificação de transtornos maternos e fetais; induções mais eletivas e cesarianas 

para reduzir os resultados adversos fetais. Além desses, constam o aumento da idade 

materna (> 35 anos) e taxas crescentes de gestações múltiplas pelos avanços da 
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reprodução assistida (RAJU, 2006a, LEE et al, 2006; BERHMAN e BUTLER, 2007; 

REDDY et al, 2009). É considerado que a indicação indiscriminada da cesariana por 

conveniência médica acarrete risco de morbidades para a mãe e para o bebê, além da 

possibilidade de aumentar a mortalidade infantil devido à ligeira diminuição no tempo 

de gestação. Há evidências de que a gestação entre 34 e 36 semanas esteja 

associada a um risco extra de mortalidade infantil em comparação com os nascidos a 

termo (GOLDANI et al 2004). 

  O Brasil apresenta altas taxas de partos cirúrgicos, estes representam 52% 

de todos os partos realizados. No setor privado, a proporção de cesarianas é bem 

maior que no setor público, chegando a 88% e 46% dos nascimentos, no setor privado 

e público, respectivamente. Entre 2000 e 2011, as cesarianas aumentaram de 38% 

para 54% e, em diversas Unidades da Federação, os partos cesarianos foram mais 

frequentes do que os vaginais, principalmente nos grupos socioeconômicos mais 

privilegiados (VICTORA et al, 2011). A recomendação da OMS é para que as 

cesarianas não excedam 15% do total de partos, pois estudos internacionais vêm 

demonstrando os riscos das elevadas taxas de cesariana, tanto para a saúde da mãe, 

quanto a do bebê (PATAH, 2011) Assim sendo, o aumento das taxas de partos 

cirúrgicos e o aumento das taxas de prematuridade tardia precisam ser estudados 

mais criteriosamente com intuito de identificar relação direta ou não entre eles. 

  O termo ”prematuridade tardia” foi introduzido em substituição ao termo 

anteriormente utilizado, "quase termo". Essa mudança foi acordada por um grupo de 

especialistas em um workshop realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Infantil e 

Desenvolvimento Humano (NICHD) dos Institutos Nacionais de Saúde (NIH), em julho 

2005, nos Estados Unidos da América (EUA) (RAJU, 2006b). Ficou então 

estabelecido que os nascimentos entre 34 semanas completas (34 0/7 semanas ou 

239 dias) e menos de 37 semanas completas (36 6/7semanas ou 259 dias) de 

gestação, seriam denominados como “recém-nascido prematuro tardio” (RNPTT). 

Essa convenção foi baseada no reconhecimento de que a 34ª semana representa um 

marco obstétrico, após o qual, esteróides pré-natais, normalmente não são 

administrados (CUNNINGHAM et al, 2005) e na intenção de diferenciá-los dos recém-

nascidos a termo (RNT), já que os RNPTT apresentam maiores riscos de morbidade e 

mortalidade (NAGULESAPILLAI, 2013; RAJU, 2006b).  
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  As crianças prematuras tardias têm maiores taxas de reinternação durante o 

período neonatal, quando comparadas com as crianças a termo (BHUTANI et al, 

2004). Dentre as causas de vulnerabilidade comuns às complicações no período 

neonatal imediato do RNPTT, destacam-se: a regulação da respiração, controles de 

temperatura, glicose, metabolismo da bilirrubina, comportamento de alerta/vigília, e a 

competência alimentar (RAJU, 2006b; BASTEK et al 2008). 

  O nascimento prematuro tardio é fator de risco para a amamentação, sendo 

esse grupo mais propenso a não iniciar a amamentação e/ou não estar em 

amamentação exclusiva na alta hospitalar, em comparação com as crianças que 

nasceram com 37 semanas de IG (AYTON et al 2012). 

 

2.3 FATORES ASSOCIADOS 

  SILVA e SEGRE (2010) observaram a existência de fatores que podem 

influenciar a interrupção do AM em pré-termos. Dentre eles destacam os fatores 

controláveis pela equipe de saúde como: incentivo a prática da ordenha, participação 

na metodologia canguru e orientação para que não usem chupetas. E como fatores 

não controláveis pela equipe de saúde, consideram o peso ao nascer e a atividade 

ocupacional materna. O conhecimento desses fatores é importante para propiciar 

informações à equipe, no sentido de esclarecer e incentivar as mães na manutenção 

do aleitamento materno. 

  No Brasil, a mortalidade neonatal é o principal componente da mortalidade 

infantil desde a década de 1990 e vem se mantendo em níveis elevados com taxa de 

11,2 óbitos/1000 nascidos vivos em 2010 (MARANHÃO et al, 2012). Nessa linha de 

raciocínio, grande parte das mortes infantis acontece nas primeiras 24h (25%), 

sugerindo uma relação com atenção ao parto e nascimento (FRANÇA e LANSKY, 

2012).  

  Nos EUA e Canadá entre 6,8% e 8,0% (respectivamente) de toda mortalidade 

infantil foi atribuída aos nascimentos de RNPTT. Nos EUA, apesar do aumento na 

taxa de parto prematuro, as taxas de mortalidade perinatal vêm caindo (KRAMER et 

al, 2000, RAJU, 2006a). Em 2006, a taxa de mortalidade infantil, de acordo com as 

faixas de IG, decresceu gradativamente. Para a faixa de idade gestacional entre 34 a 
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36 semanas a taxa foi 7,1 e para 42 ou mais semanas, foram 2,8 por cada 1000 

nascidos vivos. Da mesma forma, a morbidade praticamente dobra para cada semana 

a menos de IG. Considerando as gestações abaixo de 38 semanas foi observado: 

5,9% de morbidade em nascidos com 37 semanas de IG para 51,7%, em nascidos 

com 34 semanas (SHAPIRO-MENDOZA e LACKRITZ, 2012). 

Nos EUA, os RNPTT, por serem mais suscetíveis a morbidades, são mais 

propensos a necessitarem de cuidados hospitalares no período neonatal. Foram 

observadas taxas de reinternação neonatal, em até duas semanas, de 3%, 4,4% e 

2% em recém-nascidos com 34, 36 e 37 ou mais semanas de IG. Recém-nascidos 

com até duas semanas de vida e idade gestacional entre 34 e 36 tiveram associado 

à reinternação como principal razão a icterícia para 34,3% dos casos (ESCOBAR et 

al 2005).  

SHAPIRO-MENDONZA et al (2006) identificaram como fatores associados à 

morbidade neonatais em RNPTT, inicialmente saudáveis e em AM: mãe de origem 

asiática, ser o primogênito, ter mãe com história de complicação no trabalho de parto 

e/ou nascimento, fonte de origem pública para pagamento do parto.  

Dentre as morbidades relacionadas ao nascimento prematuro tardio, a 

icterícia tem sido reconhecida como uma das morbidades mais prevalentes nessa 

população. Os bebês prematuros tardios têm sete a treze vezes mais risco de re-

hospitalização por icterícia, quando comparados aos bebês a termo, devido a vários 

fatores, tais como: lenta eliminação de mecônio, diminuição da atividade da enzima 

uridina difosfato glicuronil transferase e baixa ingestão de leite. Diferente dos RNT, 

que têm seus níveis máximos de bilirrubina entre dois a três dias após o nascimento, 

nos RNPTT isto ocorre, normalmente, em torno de cinco a sete dias de vida. Com 

isso, há um maior risco de reinternação e, até mesmo, da ocorrência de 

encefalopatia bilirrubínica (WALKER 2008). 

BHUTANI et al (2004) também encontraram em seu estudo agravos de saúde 

em prematuros tardios relacionadas à icterícia. Relatam associação entre 

orientações de alta inadequadas ao RNPTT e complicações por hiperbilirrubinemia 

que resultaram em re-hospitalização. Mais de 50% destes prematuros foram re-

hospitalizados com até cinco dias de vida, quando comparados com 36% dos RNT 

(P<0,01). Antes de serem re-hospitalizados, quase todos os prematuros tardios 
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estavam sendo amamentados com pouco ou nenhum suporte à amamentação, 

indicando baixa ingestão de leite e com programação entre uma e duas semanas 

para a primeira consulta de acompanhamento.   

TOMASHECK et al (2006) observaram, em uma coorte de base populacional 

de RNPTT e a termo, saudáveis, de gestações únicas e parto vaginal, que 

receberam alta com até 48h após o nascimento, que os RNPTT em aleitamento 

materno eram 1,8 vezes mais propensos a necessitarem de cuidados hospitalares 

no período neonatal do que os nascidos a termo em mesma situação de 

aleitamento. Além disso, entre os recém-nascidos que estavam em aleitamento 

materno, esse grupo de prematuros era 2,2 vezes mais propensos a reinternação 

em comparação aos recém-nascidos a termo.  

Devido à imaturidade pulmonar, morbidades associadas à função respiratória 

também são comumente observadas. A síndrome do desconforto respiratório e a 

taquipnéia transitória do recém-nascido são muito frequentes em prematuros tardios. 

Por isto, eles devem ser monitorizados nas primeiras 24h, pois tem maior risco de 

desenvolver desconforto respiratório (OR: 2,84 [IC 95%: 2,33-3,45]), podendo evoluir 

com apneia, bradicardia e respiração periódica (BENJAMIN e STOLL, 2006).  

Os RNPTT têm suscetibilidades únicas para desenvolver infecções. O 

ambiente fechado da UTI neonatal (UTIN) e a imaturidade imunológica definem bem 

o cenário para o desenvolvimento de infecções nosocomiais (BENJAMIN e STOLL, 

2006). A sepse neonatal geralmente tem sua manifestação em torno das primeiras 

48h para o tipo precoce, que decorrem da contaminação do recém-nascido por 

bactérias do canal de parto, ou da contaminação secundária a bacteriemias 

maternas, e após 48horas de vida para o tipo tardio decorrentes da contaminação do 

ambiente externo (CALIL et al, 2006). Cerca de 80 a 90% são observadas nas 

primeiras 48h após o nascimento (HAQUE, 2005). É crucial conhecer a causa para 

avaliar e tratar precocemente. A ocorrência de infecções neonatais entre essas 

crianças aumenta o risco de complicações neonatais, hospitalização prolongada e 

aumento da mortalidade (BENJAMIN e STOLL, 2006). 

Segundo HALLOWELL e SPATZ (2012) lactentes prematuros tardios fazem 

parte de uma população única e com estudos emergentes na literatura. 

Necessidades singulares no nascimento apresentam relação significativa com a 
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imaturidade fisiológica e de desenvolvimento do cérebro e que, em grande parte, 

dependente da sua capacidade de se alimentar com sucesso para evitar a 

reinternação hospitalar. Essas alterações podem expor o RNPTT ao risco de danos 

cerebrais. 

O tecido cerebral imaturo de bebês com IG com 34 e 36 semanas pesa, 

respectivamente, 65% e 80%, do seu peso projetado para os RNT. Essa imaturidade 

é mais suscetível à excitação, o que pode afetar o comportamento de sono/vigília. 

Além do cérebro do RNPTT ser menos maduro do que o do RNT é importante 

ressaltar que existe uma maior taxa de incapacidade neurológica e maior insucesso 

escolar neste grupo. Mesmo que sutil isso pode ter um enorme impacto sobre a 

saúde e sistemas de ensino (KINNEY, 2006). 

SHAPIRO-MENDONZA et al (2006) complementam que os RNPTT que não 

estavam em aleitamento materno apresentaram maior chance de morbidade se 

fossem do sexo masculino, com seguro público na ocasião do parto, ou se a mãe 

tivesse qualquer tipo de complicação no trabalho de parto ou no parto. 

Pesquisadores têm concentrado esforços em estudar a amamentação em 

RNPTT comparando com outros grupos de diferentes idades gestacionais. Questões 

relacionadas ao início e duração da amamentação, e experiência materna têm sido 

foco desses estudos. Foi observado que RNPTT têm um maior risco de não iniciar a 

amamentação dentro da primeira hora por causa de suas complicações clinicas 

(HWANG et al. 2013). Além disso, são menos suscetíveis a estarem em aleitamento 

materno exclusivo no momento da alta hospitalar (HWANG et al. 2013; AYTON, 

2012) e apresentam taxas mais baixa de amamentação (ZANARDO, 2011; BRIERE 

et al, 2015). 

Segundo KUHNLY (2015), RNPTT apresentam vulnerabilidades fisiológicas 

que podem desafiar a prática do AM, tais como prejuízo na termorregulação, déficits 

de alimentação, ganho de peso inconsistente, incluindo déficit de crescimento, 

icterícia e desidratação. 

Relatam-se dificuldades percebidas por mães de prematuros relacionados à 

amamentação: pega e manutenção da pega ao seio materno inadequadas, 

dificuldade de posicionar corretamente o bebê para amamentar, sucção 

incoordenada ao seio materno (IKONEN et al, 2015; JONES et al, 2009), redução da 
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produção de leite (KROUSE, 2002), recusa da mama pelo bebê (LEE et al, 2012) 

fissuras e configuração anatômica da mama, transição da sonda enteral para o seio 

materno, progressão lenta do sucesso da amamentação e possíveis intercorrências 

do bebê durante a mamada (CALLEN et al, 2005). 

Além dessas dificuldades inerentes aos recém-nascidos, a sucção do leite 

materno durante a amamentação pode estar afetada no RNPTT, devido ao 

comportamento sono/vigília imaturo e distúrbios na termorregulação (NEVES et al, 

2006; SILVA e GUEDES, 2015).  

MARTIN e colaboradores (2010) sugerem que RNPTT são menos propensos 

a iniciarem amamentação, possuem maior chance de desmame precoce e 

apresentam maior tempo de internação em comparação com crianças nascidas a 

termo. 

KINNEY (2006) relata que o leite humano de mães de RNPTT tem 

capacidade antioxidante inferior aos de mães de RNT. Isso pode fornecer uma 

explicação parcial do motivo pelos quais prematuros tardios são tão vulneráveis às 

doenças e condições associadas ao estresse oxidativo, tais como a enterocolite 

necrosante, doença pulmonar crônica, retinopatia da prematuridade, leucomalácia 

periventricular e hemorragia intraventricular.  

É possível amamentar lactentes nascidos prematuramente tardios. No 

entanto, devido a seu maior risco de déficit no desempenho da alimentação, os pais 

devem ser orientados a ter monitoramento da mamada e possíveis repercussões 

negativas como icterícia e perda de peso após a alta hospitalar (HALLOWEL e 

SPATZ, 2012). GOYAL et al (2014) também concordam que o apoio ao aleitamento 

materno possibilite aumento das taxas de AME. E complementa que foi observado 

em seu estudo que somente 16,4% dos RNPTT receberam esse apoio quando 

comparados com os 37,9% observados em recém-nascidos a termo precoce (37/38 

semanas de IG) e com 30,7% em RNT (p= 0, 004). 

Segundo LAMY FILHO (2012), que investigou os fatores associados à 

ausência de AME na alta de bebês prematuros, foram analisadas as características 

maternas, do recém-nascido e o tipo de alimentação por ocasião da alta hospitalar. 

Apresentaram associação com um nível de 0,20 de significância em análise 

univariada: tempo de uso de nutrição parenteral, tempo de ventilação mecânica, de 
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oxigenoterapia, tempo de internação, percentual de perda de peso, peso do 

nascimento, ocorrência de displasia broncopulmonar e idade materna maior que 35 

anos. Diversas variáveis apresentaram associação com a ausência do AME na alta 

por análise univariada, porém, na análise final (multivariada) somente mantiveram 

associação o tempo de duração da nutrição parenteral NPT >7 dias (p<0,001) e a 

idade materna >35 anos (p=0,028), demonstrando a importância de variáveis 

indicadoras de gravidade e de variáveis indicadoras da situação social das mães 

(LAMY FILHO, 2012). 

 

2.4 IMPORTÂNCIA DA FUNÇÃO ORAL NA AMAMENTAÇÃO 

 Comumente a função oromotora não tem papel de destaque na escala de 

prioridades na abordagem reabilitacional e preventiva de comorbidades dos 

prematuros tardios. Contudo, é pré-requisito de relevância ao seu desenvolvimento 

físico e neuropsicomotor, já que está ligado à ingestão de nutrientes, integração com 

o meio e com o desenvolvimento da fala (NEIVA, 2006, NEIVA et al, 2007, KAO et al 

2011). 

O estudo de AYTON et al (2012) sugere que RNPTT tem propensão 70% 

menor para iniciar a amamentação na primeira hora após o nascimento, quando 

comparados com bebês nascidos de 37 semanas. Como possível razão para o 

aumento do risco de não iniciar a amamentação, inclui-se a musculatura orofacial, 

que pode possuir volume reduzido e não estar totalmente desenvolvida 

funcionalmente, dificultando a sucção da região mamilo areolar materna. O processo 

de deglutição é sinérgico e coordenado, dividindo-se em fase oral, fase faríngea e 

fase esofagogástrica e se relaciona com outras funções como sucção e mastigação. 

O volume da gordura facial está diretamente relacionado à estabilidade do tônus 

postural da língua durante a sucção. Comumente, a fase oral da deglutição é a mais 

afetada pela sucção fraca. A deglutição tem como objetivo conduzir o bolo alimentar 

da boca até o estômago e requer efetividade de proteção das vias aéreas contra a 

entrada de alimentos. Essas ações são realizadas por meio de uma biomecânica 

que envolve atividade neuromuscular sincrônica e complexa (CASTELLI e 

ALMEIDA, 2015, SCOCHI et al 2010, LOPEZ e SILVA, 2012). 
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O nascimento prematuro tardio, juntamente com outras condições, é um fator 

de risco para a interrupção precoce do AM. A hospitalização prolongada também 

aumenta o risco dos recém-nascidos serem alimentados com fórmula no momento 

da alta. Além disso, essas crianças têm sucção menos eficaz durante a 

amamentação, o que pode limitar a remoção de leite disponível. Embora os 

benefícios da amamentação para as crianças e as mães estejam bem 

documentados, as taxas de aleitamento materno exclusivo estão aquém do ideal em 

muitos países (WHO, 2003).  

Quando comparados com as crianças nascidas a termo, os RNPTT 

apresentam sucção mais fraca, o que pode acarretar uma cascata de eventos. A 

falta de coordenação da sucção, deglutição e respiração aumentam o risco de fadiga 

e ingestão calórica insuficiente. Com o esforço realizado na sucção ao seio esses 

bebês se cansam mais facilmente, adormecem (alteração de alerta e vigília), 

gerando na mãe a impressão de que estejam saciados. A sucção ineficiente à 

amamentação direta reduz o consumo do volume de leite necessário para a 

satisfação de suas necessidades nutricionais e de hidratação (WALKER, 2008).  

Devido à incapacidade de consumo de volume de leite adequado para apoiar 

o crescimento, frequentemente recebem complementação por outras vias como 

sonda, mamadeira, colher, copo, ou translactação (WALKER, 2008; MEIER et al, 

2007). Outro fator relacionado à baixa ingestão é a separação precoce de suas 

mães no pós-parto, devido às necessidades intervenções médicas (HAMILTON et 

al., 2010). A amamentação direta pode ser definida pela alimentação de lactentes 

diretamente ao seio da mãe. Mesmo que o RNPTT esteja apto, do ponto de vista 

funcional, a iniciar a amamentação direta, a produção de leite materno pode estar 

diminuída pela falta de estímulo adequado à manutenção da produção durante o 

período em que o recém-nascido esteve impossibilitado de mamar, conferindo 

incapacidade no consumo de quantidades adequadas de calorias através 

amamentação direta exclusivamente (MEIER et al, 2007). 

A produção do leite materno pode estar comprometida pela ausência de 

estímulo. A lactogênese I representa a primeira manifestação do leite humano, 

chamada colostro, sendo seu consumo de importância fundamental para estabelecer 

o microbioma do intestino (LEE et al 2012). A impossibilidade do estímulo, pela 
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sucção do recém-nascido ao seio, compromete a passagem da lactogênese I para a 

fase lactogênese II, onde ocorre a descida de leite maduro mais volumoso. É 

considerada medida protetora à lactogênese II a ordenha das mamas, seja 

manualmente ou através de bomba extratoras. O atraso da lactogênese II, por 

ausência de estímulo adequado, pode ser devido a morbidades que impossibilitam o 

lactente de ir ao seio da mãe, tanto por imaturidade da função oromotora, morbidade 

associadas aos fatores maternos relacionados à disponibilidade ou anatomia da 

mama.  

Diante do exposto, deve-se considerar a implantação de estratégias de 

gestão que protejam a prática do AM nessa população e que, essas medidas 

componham plano estratégico gerenciável pela nutriz. Deve ser levada em 

consideração a recuperação da mulher no período do puerpério, com planejamento 

alimentar adequado do lactente, além de apoio profissional qualificado. É essencial 

que essas estratégias de suporte, específicas para esta população vulnerável, visem 

estabelecer e manter o aleitamento materno, evitando comorbidades associadas à 

lactação (WALKER, 2008). 

O início tardio do estímulo ao seio materno, somado à sucção inadequada e 

imaturidade neurológica para sinalizar a fome, comprometem o estabelecimento da 

amamentação direta exclusiva durante a internação até a alta hospitalar (WALKER, 

2008; SABLES-BAUS et al, 2013). Essa prática tem um efeito positivo no vínculo 

mãe / bebê, proporciona vantagens imunológicas e nutricionais do leite materno, 

sem perder qualquer benefício (GARCIA-LARA et al., 2012). 

Fujinaga et al desenvolveram e validaram clinicamente um protocolo com 

75,68% de especificidade, que visa avaliar a prontidão de prematuros à pratica da 

amamentação ao seio materno e estabelecer o momento adequado de início seguro 

para incentivar a prática da amamentação em UTIN em consonância ao Neonatal 

Oral-Motor Assesment Scalle (NOMAS). Este instrumento apresenta como vantagem 

o fato de o mesmo ser uma avaliação ampla, englobando diversos fatores, incluindo 

maturidade e estado de consciência, habilidades motoras orais e aspectos da 

sucção do prematuro. (FUJINAGA et al, 2005; 2013). 

As diretrizes que alguns autores propõem como prática de método solidário 

para amamentação prolongada em RNPTT refere-se à estratégia de “alimentação 
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tripla” que consiste em: oferta do seio materno, complementação (preferencialmente 

de leite humano) e estímulo da produção do leite materno por ordenhas, visando o 

não atraso da lactogênese II (KUHNLY 2015; WALKER, 2008). 

Outros fatores parecem relacionar-se com o sucesso da sucção nutritiva, 

DELGADO E HALPERN (2005) encontraram associações significativas entre a 

adequação da sucção nutritiva e: postura correta ao seio materno, apreensão do 

mamilo, coordenação da sucção, respiração e deglutição, força de sucção, 

sustentação da força durante a sucção, ritmo de sucção, estado de alerta e suspeita 

de alteração no vínculo entre mãe/bebê, constituindo-se como fatores 

preponderantes nas dificuldades para estabelecer a amamentação.  

Identificar o modo de alimentação em prematuros tardios egressos de 

unidades de terapia intensiva neonatal, na ocasião da alta hospitalar e as 

dificuldades mais frequentes relacionadas ao AME, mostra-se relevante para uma 

melhor compreensão das causas de interrupção do aleitamento materno precoce. A 

partir da descrição destas dificuldades encontradas por esses prematuros na 

adaptação à prática da AME, espera-se um melhor planejamento de ações em 

saúde para incentivar, proteger e apoiar o AME nessa população, não somente na 

ocasião da alta hospitalar, mas também, a longo prazo. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 É indiscutível que a prática do aleitamento materno traga inúmeros benefícios 

para a mãe e para o bebê, contudo, a prevalência do AME no Brasil ainda está 

aquém do preconizado pela OMS (LEVY e BERTOLO, 2008). Em 2008, foi 

observado que ao final de: 30 dias de vida somente 60,7%, 120 dias 23,3% e 180 

dias 9,3% estavam em AME (BRASIL, 2009). Se essa situação observada em RNT 

em condições de normalidade é critica, no caso da prematuridade onde, por vezes, o 

recém-nascido é afastado da mãe por necessitar de cuidados intensivos, a situação 

é ainda mais preocupante.   

 Estima-se que em 2000, cerca de 12% das crianças nascidas no Brasil foram 

prematuras e que três quartos dos nascimentos prematuros tenham sido de 

prematuros tardios (VICTORA, 2011). Essa categoria de prematuros, muitas vezes, 

parece semelhante à categoria de nascidos a termo. No entanto, eles são 

fisiologicamente e metabolicamente imaturos. Mães de crianças RNPTT estão em 

maior risco de dificuldades na amamentação e, com isso, apresentam menores 

taxas de aleitamento materno exclusivo (NYQVIST, 2012; NAGULESAPILLAI et al. 

2013; ESCOBAR et al, 2005). 

São inúmeras e indiscutíveis as vantagens do AM. Estudos revelam que o 

aleitamento materno contribui para o desenvolvimento global e saudável do bebê. 

Também favorece o desenvolvimento psicomotor, cognitivo e afetivo o que promove 

o fortalecimento do vinculo entre mãe/bebê (ESCOBAR et al., 2002). A não 

amamentação pode impactar de forma negativa no desenvolvimento da criança em 

vários aspectos. 

Comparando com o RNT, a mortalidade em RNPTT é maior e estes são 

também mais propensos a desenvolver condições de morbidade, tais como: 

instabilidade térmica; hipoglicemia; síndrome do desconforto respiratório; apneia, 

dificuldades de sucção e icterícia que somados ao afastamento precoce entre a mãe 

e o bebê, contribuem para re-hospitalização desses bebes (WANG et al, 2004; 

MATUHARA, 2006; RAJU, 2006b; ENGLE et al, 2007; SILVA; GUEDES, 2015) 

Dadas as estatísticas preocupantes em relação à morbidade em prematuros 

tardios quando em aleitamento materno exclusivo, descritas na literatura, se faz 

necessário envolvimento em esforços para aumentar a prevalência de amamentação 
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através do apoio, incentivo e proteção ao aleitamento materno exclusivo nesses 

bebês. Observando que as pesquisas indicam que o problema está no processo de 

transferência de leite materno, que se dá pela sucção imatura e não pelo produto, ou 

seja, a qualidade do leite materno que é sabidamente alta (LUCAS et al, 1994, 

RADTKE, 2011). 

O leite produzido por mães de prematuros apresenta propriedades peculiares 

ao período maturativo do recém-nascido. Logo, se é imprescindível amamentar um 

bebê nascido de tempo normal, a amamentação dos bebês prematuros pode ser 

considerada praticamente terapêutica. 

O aumento do apoio à prática do AME, seguindo diretrizes voltadas ao 

RNPTT, visa aperfeiçoar o sucesso da amamentação (NAGULESAPILLAI et al 

2013). São poucos os estudos no Brasil que investigam a prática de AM, assim 

como o perfil motor oral nessa faixa de idade gestacional. Este estudo justifica-se 

devido à importância do cuidado fonoaudiológico necessário para esta população e 

também da importância de rotinas específicas para subvencionar orientações e 

recomendações gerais que aumentem a prática e a qualidade do AME nesses 

bebês. 
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4 OBJETIVOS 

4.1  Objetivo Geral 

Estimar a prevalência de aleitamento materno exclusivo e os fatores 

associados na ocasião da alta hospitalar em RNPTT egressos de unidade neonatal 

no ano de 2015 na região do Médio Paraíba. 

4.2 Objetivos Específicos 

• Descrever entre os RNPTT as dificuldades funcionais orais mais 

frequentes na prática do AME durante o período de internação;  

• Identificar o modo de alimentação praticado na alta da UTIN segundo: 

aleitamento materno exclusivo (AME) aleitamento materno complementado com 

fórmula láctea e não aleitamento materno (AMC/NAM).   

• Comparar as dificuldades orais mais frequentes entre RNPTT em 

aleitamento materno exclusivo (AME) e  aleitamento materno complementado com 

fórmula láctea e não aleitamento materno (AMC/NAM) na alta hospitalar.   

• Comparar o modo de alimentação praticado na ocasião da alta entre as 

instituições que fazem parte da Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC) com as 

que não fazem. 
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5 MATERIAL E MÉTODO  

5.1  População do Estudo  

A população do estudo compreende todos os recém-nascidos com idade 

gestacional entre 34 semanas completas e 37 semanas incompletas que 

necessitaram de internação em UTIN em três hospitais da região do Médio Paraíba. 

5.2  Coleta de Dados 

A coleta de dados dos prontuários das unidades neonatais foi realizada em 

formulário semiestruturado, elaborado por esta pesquisadora, a partir da observação 

dos resultados de pesquisas em aleitamento materno (LAMY-FILHO, 2012; 

AZEVEDO et al, 2013) e do “protocolo de prontidão para a mamada de RNPT para 

início da alimentação oral” já validado (FUJINAGA et al 2008; FUJINAGA et al, 

2010), preenchido pelo fonoaudiólogo da instituição. Esse formulário foi dividido em 

características sociodemográficas da mãe e da criança, variáveis infantis, maternas 

e relato do desempenho da sucção não nutritiva (dados da avaliação 

oromiofuncional fonoaudiológica) e nutritiva (dados da avaliação do fonoaudiólogo 

da instituição participante durante a mamada) (Anexo II).  

O registro dessas informações foi realizado por esta pesquisadora, fora da 

área de circulação de pessoas, em espaço reservado para este fim, conforme 

disponibilidade e infraestrutura de cada instituição participante, no período de junho 

a dezembro de 2016. 

5.3 Local do Estudo 

Este estudo foi realizado na região do Médio Paraíba, estado do Rio de 

Janeiro - Brasil. A região do Médio Paraíba, composta por 12 cidades, é depois da 

região metropolitana a mais industrializada do Estado do Rio de Janeiro, 

destacando-se o eixo Volta Redonda - Barra Mansa - Resende.  

A região conta atualmente com nove unidades de terapia intensiva neonatal 

(UTIN). Uma unidade com UTI não foi convidada a participar do estudo por 

apresentar data de inauguração da unidade posterior à data de início estabelecida 

para a coleta de dados. Destas oito que foram convidadas a participar do estudo, 

quatro autorizaram a participação. Para apreciação do comitê de ética e pesquisa 
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foram incluídas quatro cartas de anuência, autorizando a participação, das seguintes 

instituições: Pro Baby UTI Neonatal e Pediátrica do Sul Fluminense (privado) - Barra 

Mansa, Hospital Maternidade Thereza Sacchi de Moura (público/privado) -

Barra Mansa, Serviço Autônomo Hospitalar Hospital São João Batista (público) – 

Volta Redonda e Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Resende 

(APMIR). A APMIR retirou-se do estudo previamente ao inicio da coleta de dados 

referindo impossibilidade da coleta por motivos de reforma estrutural na instituição. 

Os municípios com hospitais representados neste estudo são: Barra Mansa 

(Hospital Maternidade Thereza Sacchi de Moura e Santa Casa de Misericórdia/Pró-

Baby) e Volta Redonda (Hospital São João Batista). 

5.4  Tipo de Estudo 

É um estudo quantitativo observacional retrospectivo, realizado por análise de 

prontuários de nascidos vivos entre 1° de janeiro e 31 de dezembro de 2015.  

Este estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa da Universidade 

de Volta Redonda (n° CAAE 59329816.4.0000.5237, Anexo I). 

5.5  Critérios de inclusão e exclusão 

Foram incluídos os dados de todos os nascidos vivos, no período de 01 de 

janeiro a 31 de dezembro de 2015, com idade gestacional entre 34 semanas 

completas até 36 6/7 semanas de gestação, ou 239 a 259 dias (desde o primeiro dia 

da última menstruação - DUM), que tenham sobrevivido até a alta. 

Considerando as dificuldades na acurácia da avaliação oromotora em bebês 

com anormalidades congênitas, a perda do acompanhamento dos bebês 

transferidos para fora das instalações da UTIN e das mães que optaram por não 

amamentar, já que fogem do objetivo principal deste estudo, optou-se por excluí-los 

do mesmo. 

5.6  Amostra 

A amostra foi composta por todos os prontuários registrados de recém-

nascidos egressos das UTIN participantes, que obedeceram aos critérios de 

inclusão e exclusão, nascidos entre 01 de janeiro e 31 de dezembro do ano de 2015. 

A amostra total foi de 203 indivíduos. 
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5.7  VARIÁVEIS INCLUÍDAS NO FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS 

As informações que foram coletadas dos prontuários dos recém-nascidos são 

as que seguem: 

 5.7.1 Dados Maternos 

Foram registrados todos os dados maternos referentes ao período gestacional 

do cartão de pré-natal da puérpera constantes no prontuário do recém-nascido. 

Parte destes dados não foi considerado em análise por não estabelecerem 

relevância neste estudo. 

5.7.2  Dados do recém-nascido pré-termo tardio 

Dados do nascimento do recém-nascido - foram considerados os coletados 

pelo registro da instituição de origem do recém-nascido, ao nascimento e no 

decorrer da internação. Foi considerado o índice de Apgar da instituição de origem, 

registrado no documento de transferência que acompanha o recém-nascido na 

chegada para internação, assim como o registro da idade gestacional (IG) do recém-

nascido ao nascimento. 

5.7.3 Dados do campo Funcional/Nutricional 

A configuração anatômica dos mamilos considerando a percepção do 

avaliador segundo os parâmetros descritos por LEVY e BERTOLO (2008), que 

classifica os mamilos em protruso, semi-protruso e invertido.  

219 indivíduos  

204 indivíduos atenderam 
ao critério de inclusão 

Exclusão por 
transferência de 
15 indivíduos (1 

Pró-baby, 9 
HSJB, 5 

H.Mulher) 

203 indivíduos para análise 
de dados 

Exclusão por 
óbito (1 HSJB) 
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A produção de leite foi considerada como normal ou reduzida. Faz parte da 

avaliação fonoaudiológica para amamentação a avaliação da produção de leite da 

nutriz. Foram considerados os registros da avaliação subjetiva, pelo fonoaudiólogo 

da instituição. As práticas relacionadas a esta avaliação são a palpação e ordenha 

do leite direto das mamas, o registro da percepção materna quanto à produção e à 

quantificação da diurese do recém-nascido em 12 h de seio materno exclusivo, 

através da pesagem da fralda. 

Os dados de desempenho da sucção foram registrados da avaliação funcional 

fonoaudiológicas constantes no prontuário, considerando parâmetros não nutritivos e 

nutritivos. 

Os dados de ausculta em região cervical e torácica superior fazem parte da 

avaliação fonoaudiológica da deglutição. Foi realizada com estetoscópio posicionado 

nas referidas regiões, percebidas antes, durante e após a mamada, tendo sido 

descrito se houve ruídos que sinalizassem passagem de líquidos/alimento abaixo 

das pregas vocais. A frequência de sucções, pausas e se houve retorno espontâneo 

ou induzido, também consta da avaliação fonoaudiológica com uso do estetoscópio. 

Função sucção-respiração-deglutição: foi considerado o comportamento de 

conforto ou não do recém-nascido durante a sucção, que observa se houve 

episódios de cianose, queda de saturação, alteração de batimentos cardíacos, 

batimento de asa nasal. 

Reflexo nauseoso: foi observado se esteve presente ou ausente ao toque no 

terço anterior da língua e rebordos gengivais anteriores. 

Pega e postura ao seio materno foi considerado o relato do avaliador na 

observação do recém-nascido ao seio materno no momento em que foi avaliado. 

Forma alimentar da alta: foram considerados AME os casos de amamentação 

ao seio materno ou complementado com leite humano, AMC/ NAM os casos de leite 

materno complementado com fórmula Láctea ou somente por fórmula Láctea.  

5.8 Análise dos dados 

Os resultados de variáveis qualitativas foram apresentados em forma de 

tabelas descritivas com frequência simples e relativas, enquanto os dados 
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quantitativos em médias e desvios-padrão. Para avaliação da associação da variável 

de interesse “modo alimentar na alta” com variáveis qualitativas, foi utilizado o teste 

Qui-Quadrado e para testar a diferença de médias entre os dois grupos, foi usado o 

teste t-Student. Para todas as análises foi utilizado pacote de dados SPSS 21. 
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6  RESULTADOS 

Foram registrados dados de prontuários de 203 RNPTT, distribuídos em três 

instituições participantes da seguinte forma: 37,9% da Pró-baby, 35,5% do Hospital 

São João Batista (HSJB) e 26,6% do Hospital da Mulher. O AME foi observado em 

86,2% desses RNPTT.   

Sobre as características maternas, foi verificado que 98% realizaram pré-

natal, sendo que 38,4% iniciaram a assistência no primeiro trimestre e 44,8% no 

segundo trimestre. A média do número de consultas pré-natais foi de 6,96±3,15 

(DP). A idade materna média foi de 26,26 anos, numa faixa etária entre 14 e 47 

anos. A média do número de gestações foi de 2,21±1,31(DP), da paridade foi 

1,70±1,10 (DP) e o número médio de abortos por mulher foi de 0,34 ±0,660 (DP). 

Quanto ao tipo de parto realizado, 21,7% foram vaginais e 78,3% por via operatória. 

Do total, 36% eram primigestas. As intercorrências maternas mais comuns durante a 

gestação foram as infecções do trato urinário (ITU) 64 casos (31,5%) seguidas de 44 

casos (21,7%) de doença hipertensiva específica da gestação (DHEG) e 15 casos 

(7,4%) de diabetes gestacional.  

Quanto às características gerais do RNPTT na amostra, 120 (59,1%) eram do 

sexo masculino com idade gestacional (IG) média de 35,2 ± 0,9151 (DP). A 

classificação do recém-nascido de acordo com a relação peso por comprimento, 

84,2% foi considerada adequada para a idade gestacional (AIG). O peso médio de 

nascimento foi de 2600g±720,21g.  Em média houve uma perda do peso entre 

nascimento e menor peso na internação de 5,20%±5,44%. 

O APGAR médio no primeiro e quinto minutos respectivamente foram 7,01± 

2,42 e 8,35±1,84. Como motivo de internação do recém-nascido na UTIN a 

indicação mais observada foi síndrome do desconforto respiratório com 66,5% 

(n=135) e sepse/sepse-suspeita 31,5% (n=64) dos recém-nascidos. A média geral 

do tempo de permanência na UTIN em dias de internação foi de 12,4±8,76  com 

intervalo de tempo entre 2 e 73 dias. O modo alimentar na ocasião da alta hospitalar 

foi classificado como AME (86,2%) e AMC 12,3% e NAM (1,5%)  

O tempo médio de uso de antibióticos em dias foi de 4,86±4,63. Das 203, 

102(50,2%) crianças ficaram um período em dieta zero, porém este tempo foi curto 

1,1±1,34 dias. O tempo médio de oxigenoterapia em dias foi de 0,78±0,41. 
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Gráfico 1: Frequências relativas das principais dificuldades funcionais orais 

relacionadas à amamentação durante o período de internação. Unidades neonatais 

da Região do Médio Paraíba, 2015. 

 

No gráfico 1 como principais dificuldades funcionais relacionadas à 

amamentação durante a internação dos RNPTT foram observadas ausência do 

reflexo de busca (76,9%), alteração no ritmo e coordenação da sucção (70,9%), 

alteração do movimento de ondulação da língua a sucção não nutritiva (51,3%), 

pega ao seio materno incorreta (36,2%), reflexo nauseoso ao estímulo oral (17,1%), 

exacerbação do reflexo de mordida (13,7%), postura da língua em repouso na 

cavidade oral (0,7%) e ausência de sucção não nutritiva (0,9%). 

Tabela 1: Distribuição dos recém-nascidos segundo modo alimentar na alta 

hospitalar em relação a variáveis de achados fonoaudiológicos do RNPTT. Região 

do Médio Paraíba, 2015 

 AME AMC/NAM Total 
Valor de 

p 

Reflexo de busca    0,762* 

Ausente 78 (86,7%) 12 (13,3%) 90  

Presente 24 (88,9%) 3 (11,1%) 27   

Recém-nascido nauseia ao estímulo 
oral       0,002** 

Normal 87 (92,6%) 7 (7,4%) 94  

Aumentado 12 (60,0%) 8 (40,0%) 20  

Diminuído 3 (100%) 0 (0%) 3   

Reflexo de Mordida    0,690** 
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Ausente 87 (86,1%) 14 (13,9%) 101  

Exacerbado 15 (93,8%) 1 (6,2%) 16   

Presença de sucção não nutritiva       >0,999** 

Ausente 9 (90,0%) 1 (10,0%) 10  

Presente 93 (86,9%) 14 (13,1%) 107   

Postura da língua dentro da cavidade 
oral    >0,999** 

Normal 95 (87,2%) 14 (12,8%) 109  

Alterada 7 (87,5%) 1 (12,5%) 8   

Ondulação da língua ao movimento de 
sucção      0,202* 

Normal 50 (90,9%) 5 (9,1%) 55  

Alterado 48 (82,8%) 10 (17,2%) 58   

Pega ao seio materno    0,009* 

 Normal 69 (93,2%) 5 (6,8%) 74  

 Alterada 32 (76,2%) 10 (23,8%) 42   

Via alimentar na avaliação 
fonoaudiológica       0,280* 

Oral 41 (91,1%) 4 (8,9%) 45  

SOG 
134 

(84,8%) 24 (15,2%) 158   

Ritmo e coordenação da sucção    >0,999** 

Normal 30 (88,2%) 4 (11,7%) 34  

Incoordenado 72 (86,7%) 11 (13,3%) 83   

* teste Qui-Quadrado, ** teste Exato de Fisher       
 

Na tabela 1 duas variáveis relacionadas à função oral estiveram associadas 

com o modo alimentar na alta (AME). A presença de náusea ao estimulo oral 

associou-se ao AME de forma que uma prevalência de AME foi maior entre os 

RNPTT classificados como normais quando comparados ao aumentado. Em relação 

à pega ao seio materno, a prevalência de AME foi maior entre os RNPTT com pega 

normal quando comparados à incorreta. 

Tabela 2: Distribuição dos recém-nascidos segundo modo alimentar na alta segundo 

sexo e motivos de internação. Região do Médio Paraíba, 2015. 

  AME AMC/NAM Total Valor de p 

Sexo        

Masculino 100 (83,3%) 20 (16,7%) 120 0,153* 
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Feminino 75 (90,4%) 8(9,6%) 83   

Motivo da internação: Hipoglicemia         

Não 165 (85,9%) 27 (14,1%) 192 >0,999** 

Sim 10 (90,9%) 1 (9,1%) 11   

Motivo da internação: Icterícia         

Não 166 (86,0%) 27 (14,0%) 193 >0,999** 

Sim 9 (90%) 1 (10%) 10   

Motivo da internação: SDR         

Não 62 (91,2%) 6 (8,8%) 68 0,145* 

Sim 113 (83,7%) 22 (16,3%) 135   

Motivo da internação: Sepse         

Não 126 (90,6%) 13 (9,4%) 139 0,007* 

Sim 49 (76,6%) 15 (23,4%) 64   

Adequado de acordo c/ idade 
gestacional         

PIG 15 (93,7%) 1 (6,3%) 16 0,173** 

AIG 144 (84,2%) 27 (15,8%) 171  

GIG 16 (100%) 0 (0%) 16   

Recebeu Oxigenoterapia         

Não 43 (97,7%) 1 (2,3%) 44 0,012* 

Sim 132 (80,0%) 27 (17,0%) 159  

* teste Qui-Quadrado, ** teste Exato de Fisher       
 

Na tabela 2 observa-se que o a prevalência de AME foi similar entre os sexos: 

feminino 90,4%(n=75) e masculino 83,3%(n=100). Não ter Sepse como motivo de 

internação (90,6%) e não necessitar de Oxigenoterapia (97,7%) estiveram 

associadas ao AME na alta. 
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7  DISCUSSÃO 

 

Este estudo teve como principal objetivo estimar a prevalência de aleitamento 

materno exclusivo (AME), na ocasião da alta hospitalar em RNPTT egressos de 

UTIN e seus fatores associados. Foi observada prevalência total do AME na ocasião 

da alta hospitalar de 86,21%, que é superior aos 72% encontrado em estudo de 

base populacional realizado em oito cidades de diferentes países, que inclui a 

cidade de Pelotas no Brasil (ISMAIL et al, 2016). Já em outro estudo, na cidade de 

Porto Alegre, com prematuros com IG média de 34,5 ± 1,4 semanas constatou-se 

que, na alta hospitalar, todos os bebês estavam em AM e que nenhum dos 

prematuros incluídos no estudo estava em AME (AZEVEDO e CUNHA, 2013). O 

estudo de SILVA e GUEDES (2015), realizado em Alagoas (Brasil), que comparou a 

duração do aleitamento materno em prematuros e recém-nascidos a termo observou 

que os prematuros tiveram melhores resultados em AME que os bebês a termo. 

O bom desempenho com relação ao AME das instituições participantes neste 

estudo, quando comparados a outros estudos encontrados na literatura, pode estar 

relacionado ao fato do HSJB ter o título de “Hospital Amigo da Criança” (HAC) e as 

demais instituições, apesar de não contemplarem o titulo utilizam em suas rotinas as 

mesmas práticas na promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno, pois usam 

como ferramenta norteadora os 10 passos dessa iniciativa. Seguir as 

recomendações do IHAC parece ter impacto positivo na prevalência da 

amamentação independentemente de estar credenciado ou não na iniciativa. Um 

estudo sinaliza o fato de que hospitais em vias de receber a titulação (EVHAC) 

apresentam resultados semelhantes às instituições já credenciadas, o que sugere a 

efetividade de se cumprir às determinações propostas (ARAÚJO e SCHMITZ, 2007).  

Além disso, a instituição HSJB possui banco de leite e uma sala de coleta de leite 

humano e a Probaby sala de coleta de leite humano, ambos regulamentados pela 

RDC/ANVISA n°171 de 04/09/2006. Esses fatos tem impacto positivo na prática do 

aleitamento materno. A UTIN do Hospital Tereza Sacchi de Moura não contempla 

nenhuma destas iniciativas. 

Os resultados sugerem que a prática do AME em situações de risco são 

possíveis na maioria dos casos, quando há rotinas bem estabelecidas que também 
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priorizem a amamentação. Baseado na observação da necessidade de apoio 

diferenciado a prematuros internados em UTIN e fundamentado nos dez passos do 

IHAC, recentemente iniciou-se projeto piloto do “IHAC-Neo”, com extensão dos 10 

passos que leva em conta situações de risco com aplicabilidade abrangente, 

independentemente das diferenças existentes entre esses bebês internados em 

UTIN, com intuito de proteger, incentivar e apoiar o aleitamento materno em 

prematuros e vulneráveis (NIQVIST, 2015). 

Dentre as variáveis maternas associadas ao AME nota-se a satisfatória 

adesão ao pré-natal (7,27 consultas p<0,001), maior que as 6 consultas o 

preconizadas pelo MS (portaria 570 de 01/06/2000). Os estudos brasileiros de 

DELGADO e HALPERN (2005) com RNPT com peso <1500g (5 consultas) e de 

BICALHO-MANCCINI (2004) com RN de alto risco (< 6 consultas), mostraram um 

número de consultas abaixo do sugerido pela norma ministerial supracitada. 

Apesar de não ter apresentado associação com o modo alimentar na alta, o 

elevado percentual de cesariana encontrado neste estudo (83,7%), é considerado 

alto e muito acima do previsto pelos padrões nacionais (BRASIL, 2016).  

Do ponto de vista neonatal, a realização de cesarianas desnecessárias de 

mulheres com idade gestacional em torno de 37 semanas, contribui para nascimento 

prematuro tardio, ocorrência síndrome de desconforto respiratório, além de maior 

possibilidade de internação em UTIN (WACHHOLZ et al, 2016; CESAR et al, 2011; 

PORTARIA 306 de 28/03/2016-MS). De acordo com GEIB et al (2010) a assistência 

de pré-natal adequado e de qualidade pode favorecer a melhores resultados 

perinatais, tais como a redução dos índices de baixo peso ao nascer e 

prematuridade (KILSZTAJN ET AL, 2007).  

Os índices médios de Apgar no 1º e 5º minutos sugerem que os RNPTT deste 

estudo, estavam dentro dos parâmetros medianos de vitalidade (KILSZTAJN ET AL, 

2007), mas essa condição não apresentou associação com AME na alta hospitalar. 

Dentre as causas de internação mais incidentes entre os RNPTT, podemos destacar 

desconforto respiratório (66,5%) e sepse (31,5%). Síndrome de aspiração mecônial 

(10,8%), icterícia (4,92%) e hipoglicemia (4,92%) também ocorreram com frequência 

considerável. COSTA et al (2015), observou algumas intercorrências similares as 

encontradas neste estudo, porém com diferentes índices. O estudo em questão 
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comparou as principais intercorrências precoces à internação entre RNT e RNPTT 

onde no grupo de prematuros foram observadas as seguintes alterações: icterícia 

clinica (20,7%), problemas respiratórios (6,4%) e hipoglicemia (1,3%).  

No Brasil, as unidades de terapia intensiva neonatal, seguindo uma tendência 

mundial com aquisição de novas tecnologias, passaram por diversas transformações 

que repercutiram no aumento da sobrevida do recém-nascido (COSTA et al, 2010). 

O advento das novas tecnologias criou um universo mais amplo para o cuidado do 

recém-nascido. Estes cuidados são cercados por paradoxos que fazem parte de 

uma rotina diária de cuidado e rotinas em ambiente insalubre (COSTA et al, 2010). 

Apesar da hostilidade e do risco de agravos que podem oferecer as unidades de 

terapia intensiva, as condições de vitalidade inicial de prematuros são determinantes 

no desenvolvimento de morbidades e essas condições possuem associação à 

prática do aleitamento materno. Logo, apesar de a UTIN ser um ambiente hostil e de 

risco, é possível proteger, incentivar e apoiar o aleitamento materno. 

A habilidade de sucção é preponderante ao sucesso do aleitamento materno 

em recém-nascidos em qualquer idade gestacional. Apesar da imaturidade 

neurofisiológica dos prematuros, alguns estudos referem dificuldades relacionadas a 

esta prática como fatores de interferência ao sucesso ou fracasso da amamentação 

(IKONEN et al, 2015; JONES et al, 2009; KROUSE, 2002). A sucção é considerada 

uma atividade flexora que facilita a alimentação bem sucedida. O padrão de sucção 

(suckling), realizado pelo recém-nascido é um padrão primitivo, que consiste em 

movimentos de língua para frente e para trás, como se houvesse uma "ondulação". 

Os lábios permanecem frouxos em volta do bico e há movimentos combinados de 

abrir e fechar a mandíbula. (ARVEDSON, 1998; DOWLING, 1999). As 

características do desempenho desta função, descritos na avaliação 

fonoaudiológica, podem interferir direta ou indiretamente na eficácia da sucção ao 

seio e são eles: reflexo de busca/procura, sensibilidade oral (náusea), reflexo de 

mordida, movimento ondulatório da língua a sucção, postura da língua na cavidade 

oral, pega correta ao seio materno, ritmo e coordenação da sucção. Uma limitação 

deste estudo é a ausência de registro para as variáveis relacionadas a avaliação 

funcional fonoaudiológica  das  instituições “HSJB” e “Hospital da Mulher” que 

mantém apenas um protocolo resumido. 
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 Considerando os dados disponíveis de avaliação fonoaudiológica das 

instituições que utilizam um protocolo detalhado observou-se que a ausência de 

reflexo nauseoso (p=0,002) e a pega correta ao seio materno (p= 0,009) parece 

favorecer o AME/AMED (Tabela 2). DELGADO e HALPERN (2005), ao descrever o 

padrão motor oral de prematuros com peso inferior a 1500g, encontraram que a 

preensão do mamilo se associa com a adequação da sucção nutritiva. Nesse 

estudo, outras variáveis também se associaram significativamente à adequação da 

sucção nutritiva e são elas: postura no seio materno, a coordenação da sucção, 

respiração e deglutição, a força de sucção, ritmo e estado de alerta. Mesmo diante 

de algumas dificuldades para estabelecimento da prática da amamentação, foi 

observada uma prevalência de aleitamento misto de 60%. Neste estudo, as 

principais alterações observadas nos foram: incoordenação do ritmo de sucção 

(70,9%), alteração do movimento de ondulação da língua a sucção não nutritiva 

(51,3%), a pega ao seio materno alterada (36,2%) e ausência do reflexo de busca 

(23,1%). Entretanto, mesmo observando essas dificuldades a prevalência de 

AME/AMED foi de 86,2%.  

No estudo de DELGADO e HALPERN (2005), a presença do fonoaudiólogo 

como mediador da prática do aleitamento materno na UTI neonatal favoreceu a 

intervenção precoce por meio da avaliação funcional oral, do desempenho à 

mamada e da identificação das principais dificuldades passíveis de readequação e 

que, se não forem corrigidas, podem oferecer risco ao processo de aleitamento.  

Uma das limitações do presente estudo é a ausência de registro relacionado à 

utilização de utensílio para administração de dieta via oral na ocasião da alta 

hospitalar. Isto limitou a análise da variável utensílio utilizado já que alguns estudos 

observam associação deste com o aleitamento materno (SAMPAIO et al., 2011).  

Considerando as diferenças entre o RNPTT internados em UTIN e suas mães no 

tocante a lactação, aleitamento materno e comorbidades, assim como os benefícios 

da amamentação para a redução da mortalidade neonatal, faz-se necessário 

atenção especializada, com profissionais de saúde que tenham conhecimentos e 

habilidades na lactação e amamentação, informação específica sobre cuidados 

neonatais (VICTORA et al., 2016; NYQVIST et al, 2015; FUJINAGA, 2010). 

 



43 

 

 

8  CONCLUSÃO 

 

 Apesar da separação do bebê da mãe, pela necessidade de internação em 

UTIN que se apresenta como um ambiente cheio de adversidades poder contribuir 

com agravos no desenvolvimento afetivo-emocional, no adequado estabelecimento 

de vínculo entre o binômio e consequente impacto à prática do AME, este estudo 

concluiu que mesmo expostos a este risco, foi possível ter resultados favoráveis 

para prevalência do AME. As instituições pesquisadas, apesar de somente uma 

contemplar o titulo da IHAC, possuem rotinas amparadas nos dez passos da 

iniciativa. Apoiar, incentivar e proteger o aleitamento materno, para as unidades de 

terapia intensiva em questão somada ao olhar da fonoaudiologia no tocante a função 

oromotora, pareceu ser o diferencial para o efeito favorável ao desfecho AME e 

sugerem que hospitais credenciados ou em processo de credenciamento na IHAC 

são capazes de obter prevalências elevadas de AME na alta hospitalar em RNPTT. 

Quanto aos fatores associados  a adesão ao pré-natal. Segundo a Organização 

Mundial da Saúde (OMS), a assistência pré-natal compreende todas as medidas 

impostas ou recomendadas à mulher, pelos profissionais de saúde, durante a 

gestação e visa estruturar de forma completa e saudável do RN, à proteção, à 

manutenção ou à melhora das condições de saúde materna no ciclo grávido 

puerperal. As melhorias destas práticas têm reflexo na morbimortalidade materna e 

perinatal. Os altos índices de cesarianas observados neste estudo deixam uma lacuna 

sobre a efetividade da qualidade deste acompanhamento, ainda mais quando se trata 

de prematuros tardios, com baixos índices de morbidade no período de internação.  

As dificuldades orais mais frequentes neste estudo relacionadas à 

amamentação foram: alteração no ritmo e coordenação da sucção, alteração do 

movimento de ondulação da língua a sucção não nutritiva, pega ao seio materno 

incorreta, ausência do reflexo de busca, reflexo nauseoso ao estímulo oral alterado, 

exacerbação do reflexo de mordida, postura da língua em repouso na cavidade oral 

inadequada e ausência de sucção não nutritiva, todas sem associação ao desfecho. 

Aparentemente superadas no decorrer da internação. O que também depõe a favor da 

abordagem fonoaudiológica identificando e atuando nestas dificuldades em 

favorecimento da adequação da função de sucção, conduzindo ao aleitamento 

materno. 
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Uma limitação deste estudo foi à baixa qualidade do registro das informações 

de internação que são muito importantes em estudos transversais. Diante da barreira 

encontrada neste trabalho, entre a importância da informação e a ausência do dado, 

justifica-se a proposta do uso de um formulário de registro da evolução diária do 

padrão de sucção e modo alimentar até a alta hospitalar (Anexo III). 

São poucos os estudos que consideram a avaliação da função oromotora e 

sucção sob o olhar da atuação do profissional fonoaudiólogo, dedicado 

exclusivamente a abordagem do aleitamento materno em RNPTT internados em 

UTIN. Faz-se necessário, outros estudos a fim de contribuir no diagnóstico da função 

oromotora relacionada do aleitamento materno dentro da UTIN e de fortalecer o 

aprimoramento dos planejamentos de ações e políticas públicas facilitadoras do AME 

nesta população. 
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ANEXO I: DOCUMENTO PLATAFORMA BRASIL 
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ANEXO II: FORMULÁRIO DE COLETA DE DADOS  

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Data coleta:    /      /             UTI: (   )Pró baby (   )HSJB (   )APMIR (   )ICN Telefone:

Dados Maternos

ID da Mãe: cor/raca Rural Cidade

Endereço: Escolraidade

Grupo sanguíneo:A (   ) B(   ) AB (   ) O(   ) Fator RH: Idade materna:

   DUM:

Início pré natal (   )N            (   )1ºtri  (   ) 2º tri (   ) 3º tri  No consultas de pré natal :

Sorologias VDRL (   )S (   )N     Toxoplasmose(   )S (   )N      HIV:(   )S (   )N        Rubeola:(   )S (   )N 

Citomegalovírus:(   )S (   )N    Hepatite(   )S (   )N (    )-[   ]B [   ]C  TORCHS(   )S (   )N

ITU:(   )S (   )N Hemorregias:(   )S (   )N Anemia:(   )S (   )N Diabetes:(   )S (   )N

DEHG:(   )S (   )N Tipo de Parto:(   )Ce (   )V Bolsa Rota          h

Indicação Ce: N°Cesárias Drogas na Gestação:(   )S (   )N

Dados do RN

 Gênero:(   )M (   )F Motivo da intern:

Tipo Sangue/RH: enterocolite:(   )S (   )N Respiratório:

D.Nascimento: D.Internação: Data da Alta:

P.Nasc.: < Peso: P.Alta: Estatura:

Manobra Sala Parto: Ictéricia: Asfixia:(   )S (   )N

APGAR:   [    ]   [    ]   [    ] L.Aminiotico:(   )A (   )N obs.: Cordão:(   )A (   )N

NPT (   )S (   )N (   )Tempo Anquiloglossia:(   )A (   )P (   )Fren IG:                           [   ]AIG [   ]GIG [   ]PIG

VMI:(   )S (   )N Tempo: CPAP:(   )S (   )N Tempo: FIO2Max.: HOOD:(   )S (   )N Tempo:

FOTO: (   )S (   )N Transfusão:(   )S (   )N    N° RefVerm.:(   )A (   )N: FO.:(   )A (   )N 

USTF:(   )A (   )N obs.: HIC (   )1(   )2(   )3(   )4 ECO:(   )A (   )N

Dieta 0:(   )S (   )N Tempo: Busca:[   ]A  [   ]P

PICC:(   )S (   )N Tempo: Cateter:(   )S (   )N Tempo: SPO2(   )A (   )N     BPM(   )A (   )N

Funcional/Nutricional

Auscultas(   )A (   )N PIO(   )A (   )N Busca(   )A (   )P GAG(   )A (   )N

Ritmo(   )A (   )N Mordida(   )A (   )P Sucção(   )A (   )P Pega(   )A (   )N

Língua Mov/(   )A (   )N Posição Lingua(   )A (   )N Chicoteamento de lingua(   )A (   )P

Freq Sucções/Grupo: Pausas           seg (   )L (   )C Retorno(   )Ex (   )In

Função SxRxD  (   )A (   )N (   )Incoordenada palato/dedo/SNN(   )A (   )P

Stress (   )A (   )P EOA (   )A (   )N obs: Mamilos (   )P (   )SP (   )Inv

Ajuste ao Seio (   )A (   )N Tempo/mamada (   )A (   )N Diurese/AMED (   )A (   )N

ATT fono: Início Seio Mat:            IG: Produção LM (   )N (   ) Reduzido

Drogas/Medic: (   )S (   )N:

Observações:

Projeto de pesquisa: PREVALÊNCIA DO ALEITAMENTO MATERNO EXCLUSIVO E FATORES ASSOCIADOS EM RECÉM-NASCIDOS PRÉ-TERMO TARDIO 

EGRESSOS DE UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL DA REGIÃO DO MÉDIO PARAÍBA– RJ, 2015

V.Alimentar:[   ]SNG/SOG [   ]Oral

Gestações :          Paridade:               Abortos:            

forma Alimentar Alta: (   )AMED  (   )AME  (    )AMC   (   )NA   (   )TRLÇ (   )M (   )C
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ANEXO III: FORMULÁRIO DE PRONTIDÃO A SUCÇÃO AO SEIO MATERNO DE 
BEBÊS VULNERÁVEIS 
 
Apgar 1º min: ______ Apgar 5º min: ________ 

 
Apgar 10°min:________ 

IG:___________semanas IGC:_____semanas 
    

Peso ao nascer: ________g Peso Atual_____g 
  

 
 

Sinais vitais prévios: SPO2_____ BPM______ FR______ 

AVALIAÇÃO INDIRETA E SUCÇÃO NÃO NUTRITIVA 
      

 
  AA   HOOD   Cateter    Desconforto: 

 
  BPM   CPAP    SPO2 

 
______________ 

Nível de consciência:   Alerta    Sono leve   Sono profundo   

Postura global em:    Flexão    Semiflexão   Extensão  

Tônus global:   Normotonico    Hipertonia   Hipotonia  

 Postura de lábios em repouso:   Vedados    Entreabertos   Abertos  

 Postura de língua em repouso:    Plana    Elevada   Retraída/protruída 

Reflexo de procura:    Presente    Débil   Ausente  

 Reflexo de sucção:   Presente    Débil   Ausente  

 Reflexo de mordida:   Presente    Exarcebado    Ausente  

 Reflexo de vômito:    Presente    Ausente  
   

 Movimentação de língua em SNN:   Adequada    Alterada   Ausente   
 

 Canolamento/língua em SNN:   Presente    Ausente  
   

 Movimentação/mandíbula em SNN:    Adequada    Alterada   Ausente  
 

 Força de sucção/SNN:   Forte   Fraca   Ausente  
 

 Sucções por pausa/SNN:    < 5 seg   5 a 8 seg   > 8 seg de tempo de pausa 

Manutenção de ritmo/SNN:    Rítmico   Arrítmico  
    

Manutenção de estado de alerta:     Normal   Parcial 
    

Sinais de estresse:    Ausente   até 3   >3  
  

Auscultas C e TC:   Normal  
      

 
  Alterada:     Basal     Após 

  

AVALIAÇÃO DIRETA E DA PRONTIDÃO A SUCÇÃO AO SEIO MATERNO  
   

 
  NORMAL   ALTERADA  

    

Sinais vitais prévios : spo2____bpm_____FR____  
   

 
  Estridor       Apnéia      Tiragem  

 
 

 
  VO       SM       chuca       copinho     

 
  translactação    SOG       SNE    SNG 

 
  NPT      LHO       

 Fórmula:________   
  Gavagem  

 
  Gastróclise   Resíduo___ 

  

 
  Vômito       Regurgitação       Cianose  

  

 
  Tosse/Engasgo       PIO       RGE     

  

Auscultas C e TC basal:     Normal   Alterada 
    

   Mamas flácidas/vazias   Mamas ingurgitadas e duras   

   Mamilos planos ou invertidos    
Tecido mamário com escoriações, 
fissuras,  
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Expressão de leite:     Normal    zero    Pouco    Abundante 

   Corpo do bebê distante do da mãe    Nenhuma resposta ao seio  

   O bebê está com o pescoço virado    O queixo do bebê não toca o peito  

   Só ombros/cabeça apoiados    Barriga com barriga 

   Nenhuma busca observada    O bebê não está interessado no peito  

   Bebê irrequieto ou chorando    Nenhum sinal de ejeção de leite  

Estabelecimento de laços afetivos:    Mãe segura o bebê nervosamente, 
sacudindo-o, tremendo ou 
fracamente. 

  Mãe e bebê quase não se tocam  

   
   

 
  Nenhum contato ocular mãe/filho  

 
 

  

Reflexo de procura:    Presente   Débil   Ausente  
  

Reflexo de sucção:     Presente   Débil   Ausente  
  

Reflexo de mordida:    Presente   Exacerbado    Ausente  
  

 
  

Não mantém a 
pega 

 
     

Boca:    quase fechada   fazendo um bico  

 
  Lábio inferior voltado para dentro    Não se vê a língua do bebê  

 
  Bochechas tensas ou encovadas  

    

 
  Sucções rápidas com estalidos    Pode-se ouvir 

  

Sucção:    Presente   Ausente  
    

Sucções por pausa:    < 5 seg   5 a 8 seg   > 8 seg de tempo de pausa 

Manutenção de ritmo:    Organizado    Arrítmico  
    

Manutenção de estado de alerta:    Normal    Parcial   Sonolento 
  

Sinais de estresse:   Ausente   até 3   > 3 
  

Auscultas C e TC:    Normal 
      

 
  Alterada:    Basal     Durante    Após 

Tempo de mamada_____ Intervalo _______ 
      

Complementação:    Mamadeira    Copinho   sem complementação 

ACEITAÇÃO DE DIETA VIA ORAL POR UTENSÍLIO  
     

Auscultas C e TC basal:    Normal   Alterada 
    

Oferta por:   Copo   Mamadeira 
 

 
  

Spo2_________bpm__________FR_________ 
      

 
  Estridor       Apnéia       Tiragem  

  

Movimentação de língua:   Adequada     Alterada      Ausente  
  

Canolamento/língua:   Presente    Ausente  
    

Movimentação/mandíbula:    Adequada    Alterada   Ausente  
  

Captação do leite:   < 5   5 a 8   > 8 seg de tempo de pausa 

Manutenção de ritmo:     Organizado   Arrítmico  
    

Manutenção de estado de alerta:    Normal      Parcial   Sonolento 
  

Sinais de estresse:   Ausente   até 3   > 3 
  

Auscultas C e TC:    Normal 
      

 
  Alterada:     Basal     Durante    Após 
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Formulário de prontidão a sucção ao seio materno de bebês vulneráveis – Guia 

de Preenchimento 

Postura de língua: Deve ser observado por meio do abaixamento do lábio inferior e, se 

necessário, da mandíbula. É considerada “Plana” quando língua plana, posicionada 

dentro da cavidade oral, com ponta arredondada; “Elevada” quando a ponta da língua 

em posição elevada, pressionando o palato; e “Retraída” quando língua em posição 

de retração na cavidade oral.  Protraída: língua em posição de protrusão na cavidade 

oral, estando sobreposta aos lábios (FUJINAGA, 2005). 

Reflexo de procura: Está presente quando o recém-nascido apresenta movimento de 

cabeça em direção ao lado em que foi estimulado, mediante o estímulo dos quatro 

pontos cardeais na região perioral, e ocorre procura imediatamente a região 

estimulada, direcionando a cabeça ao estímulo e/ou abrindo a boca. É considerada 

“Débil” mediante o estímulo dos quatro pontos cardeais na região perioral ocorre 

procura lentamente a região estimulada, direcionando a cabeça ao estímulo e/ou com 

abertura da boca. Está “Ausente” na ausência de resposta (FUJINAGA, 2005). 

Movimentação da língua a sucção não-nutritiva: É considerada “Adequada” quando o 

movimento ântero-posterior é coordenado da língua diante do estímulo intraoral; 

“Alterada” quando o movimento póstero-anterior ou incoordenado diante do estímulo 

intraoral; e “Ausente” na ausência de movimentação (CASTELLI  e ALMEIDA, 2015; 

MOSELE et al, 2014; FUJINAGA, 2005). 

Canolamento da língua a sucção não-nutritiva: É considerada “Presente”, quando há 

elevação das bordas laterais e presença de sulco na região central da língua; e 

“Ausente”na ausência de resposta (FUJINAGA, 2005)..  

Movimentação de mandíbula a sucção não-nutritiva – É considerada  “adequada” pela 

reduzida excursão da mandíbula, com amplitude mandibular rítmica e suave; 

“Alterada” quando há ampla excursão da mandíbula e/ou com amplitude mandibular 

arrítmica e/ou trancamento da mesma; e “Ausente” na  ausência de movimentação 

(CASTELLI  e ALMEIDA, 2015; MOSELE et al, 2014; FUJINAGA, 2005). 

 Força de sucção não-nutritiva: É considerada “Forte ou adequada” quando há forte 

compressão contra o palato e pressão negativa intraoral encontrando resistência a 

retirada do dedo do avaliador da cavidade oral; “fraca” quando há compressão contra 

o palato e pressão negativa intraoral sem resistência a retirada do dedo do avaliador 

da cavidade oral; e“ausente” na ausência de resposta (FUJINAGA, 2005). 
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Reflexo de mordida a sucção não-nutritiva - Está “presente”, quando o Rn responde 

ao estímulo do dedo do examinador no rolete gengival da cavidade oral, com 

trancamento da mandíbula, seguido de relaxamento. Está presente “exacerbado” 

quando o RN responde ao estímulo do dedo do examinador no rolete gengival da 

cavidade oral, mantendo o trancamento de mandíbula. E quando há ausência de 

resposta considerado “ausente” (FUJINAGA, 2005). 

Reflexo de vômito - Esse reflexo é provocado com o toque no segundo terço da 

língua, apresentando o bebê como respostas: abertura de boca, extensão da cabeça, 

elevação da laringe e do diafragma. É considerado “presente ou preservado”, quando 

o RN apresenta ânsia de vômito ao toque na parte posterior da língua. É considerado 

“anteriorizado ou exacerbado” quando nauseia ao toque antes do segundo terço da 

língua e “ausente”, quando tocado após o segundo terço e não oferece resposta 

(FUJINAGA, 2005)..  

Nivel de consciência – O RN é considerado “alerta” quando está acordado e ativo ou 

reativo. É considerado em “sono leve” quando desperta com facilidade ou “sono 

profundo”, quando nem sendo manipulado desperta (FUJINAGA, 2005). 

Postura global – Postura global corporal do RN é considerada em “flexão”, quando 

observado flexão de membros superiores e inferiores e posição do pescoço em linha 

mediana em relação ao tronco. É considerado em “semi-flexão”, quando há flexão de 

membros inferiores e posição do pescoço em linha mediana em relação ao tronco. É 

considerado em “extensão”, quando há extensão de membros superiores e inferiores 

e do pescoço em relação ao tronco (FUJINAGA, 2005). 

Tônus Global - O tônus pode ser avaliado pela observação da postura ou pela 

amplitude dos movimentos passivos das extremidades. O tônus global é parâmetro 

considerado de acordo com o esperado para a maturidade do pré-termo e pode ser 

“normotônico” quando demonstra leve resistência à movimentação passiva de flexão e 

extensão, sendo ligeiramente maior nesta última. Hipertônico quando apresentam 

resistência aumentada à movimentação passiva de flexão e extensão e hipotônico 

quando apresenta resistência diminuída à movimentação passiva de flexão e extensão 

(FUJINAGA, 2005). 

Postura de lábios em repouso: São considerados “vedados” quando lábios superior e 

inferior encontram-se justapostos. Considerado “entreabertos”, quando os lábios 

superior e inferior encontram-se parcialmente separados e “abertos”, quando os lábios 
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inferior e superior totalmente separados (CASTELLI  e ALMEIDA, 2015; MOSELE et 

al, 2014; FUJINAGA, 2005). 

Sucções por pausa na sucção não-nutritiva e nutritiva: Compreendem o número de 

sucções realizadas a cada pausa respiratória e quanto tempo de pausa respiratória 

entre os grupos de sucções em segundos (FUJINAGA, 2005). 

Manutenção do ritmo de sucção por pausa: A relação dos grupos de sucçãoes versus 

o tempo de pausa é considerado “rítmico”, quando mantém o número de sucções por 

pausa prevista em um mesmo intervalo (menor que 5, entre 5 a 8 ou maior que 8 

sucções por pausa). Considerado “arrítmico”, quando altera o número de sucções por 

pausa entre os intervalos (menor que 5, entre 5 a 8 ou maior que 8 sucções por 

pausa) e ‘”ausente”, quando há ausência de sucção (FUJINAGA, 2005). 

Estado de consciência/Alerta: O RN é considerado “alerta”, quando os olhos 

permanecem abertos e brilhantes, responsivo à estimulação, com alguma atividade 

espontânea. É considerado em “sono leve”, quando os olhos abrem e fecham, e 

demonstra um olhar confuso e sem brilho, demora a responder à estimulação, com 

atividade espontânea variada. É considerado em “sono profundo”, quando os olhos 

permanecem fechados, não-responsivo à estimulação e a atividade motora é nula 

(FUJINAGA, 2005). 

Sinais de estresse: É considerado sinal de estresse “ausente”, quando há ausência de 

sinais de estresse. ”presente Até 3 sinais de estresse” e “presente com mais de 3 

sinais de estresse”. Esses sinais de estresse a serem observados durante a avaliação 

são: • Acúmulo de saliva • Batimento de asa nasal • Variação de coloração da pele • 

Apnéia • Variação de tônus • Variação de postura • Tiragem • Tremores de língua ou 

mandíbula • Soluço • Choro  (FUJINAGA, 2005). 

 

Auscultas C (cervical) e TC torácica superior): A ausculta é considerada “normal” 

quando o que se ouve, com apoio do estetoscópio, é somente o fluxo de ar. É 

considerada “alterada” quando observamos ruídos (roncos, estridor, sibilos). Quanto 

ao momento dessa ausculta pode ser “basal” que compreende o periodo anterior, 

“durante” ou “após” a oferta da dieta ou o seio materno (BOLZAN, 2013) . 

Não mantém a pega: RN abocanha o seio materno, porém não consegue permanecer 

em sucção e solta o peito (FUJINAGA, 2005) 

Tempo de mamada: Tempo que o RN permanece sugando seio materno (FUJINAGA, 

2005).  
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Intervalo: Quanto tempo tem de intervalo entre uma mamada e outra (FUJINAGA, 

2005). 

Escape anterior: Quando é observado vazamento de conteúdo de dieta para a fora da 

cavidade oral (FUJINAGA, 2005). 

Estase oral: É o acúmulo de dieta dentro da cavidade oral sem ser percebido ou 

deglutido prontamente pelo RN (LOPEZ et al, 2014). 

Transito oral: Tempo de passagem do conteúdo de dieta da fase oral para fase 

faríngea da deglutição sendo considerado “normal”, quando o RN suga e deglute em 

sequencia e “alterado”, quando realiza várias sucções para uma deglutição 

aumentando assim o tempo do alimento na fase oral (SOARES at al, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


