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RESUMO

Apesar da conhecida importância do aleitamento materno e seus benefícios para saúde da criança e da mãe, os vários programas governamentais 
realizados no Brasil não foram suficientes para atingir as metas desejadas para amamentação. Esse estudo verificou o ato de amamentar por duas 
vezes após a orientação técnica fornecida no alojamento conjunto. A observação sistematizada por avaliação descrita na literatura forneceu sinais 
favoráveis e indicativos de problemas para continuidade da amamentação e considerando as características específicas e a homogeneidade da 
amostra, os resultados desse estudo destinaram-se a responder a seguinte questão: Apenas a orientação técnica pode aumentar os sinais 
favoráveis para amamentação durante o período de internação? O objetivo foi avaliar o aleitamento materno em recém-natos á termo no 
alojamento conjunto, da Maternidade do Vitória Apart Hospital do Espírito Santo (ES). Utilizou-se o formulário de observação da amamentação 
proposta por Tavares, 2004 para avaliar a amamentação de recém natos a termo na segunda mamada e 72 horas após no momento da alta 
hospitalar. Participaram do estudo 105 mães e seus filhos. A comparação dos escores da avaliação inicial e da avaliação final foram comparados 
utilizando-se o modelo ANVA e o teste T´Student. Os resultados indicaram que os parâmetros reflexo de busca e postura do recém-nato podem 
apresentar maior favorabilidade após a orientação técnica. (p=0,002) e (p=0,009) respectivamente. Todos os outros parâmetros da avaliação 
utilizada apresentaram aumento dos sinais favoráveis, no entanto, sem significância estatística.  A despeito da utilização de um instrumento de 
avaliação conhecido da literatura, deve-se reconhecer as limitações da avaliação da amamentação, principalmente, em função do tempo de 
acompanhamento reduzido e dos aspectos socioemociais que envolvem o ato de amamentar. Dessa forma, sugere-se o acompanhamento das 
mães avaliadas por um período além da internação para verificar o efeito das orientações técnicas sobre o período de amamentação exclusiva e 
favorecer o desenvolvimento de suportes mais eficientes para garantir a amamentação exclusiva pelo tempo mínimo recomendado pela OMS e 
como forma de oferecer maior suporte as famílias nesse período de adaptação e vulnerabilidade.
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