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Contexto da ação: O aleitamento materno exclusivo nos primeiros meses de vida é
de importância imensurável para a saúde e para o desenvolvimento do bebê.  O
Fundo das Nações Unidas para a Infância e a Organização Mundial da Saúde
recomendam amamentação exclusiva até os 6 meses, quando se deve começar a
alimentação complementar, mantendo-se a amamentação até os dois anos ou mais
(1). A administração de outros alimentos para a criança antes dos 6 meses de vida
aumenta o risco de infecções, além de levar a um menor ganho ponderal (2).
Destaca-se que os resultados acerca do aleitamento materno em nosso país nas
últimas décadas são significantes. Sobre o respaldo de análises, é observado que a
mediana do aleitamento materno passou de 2,5 para 5,5 meses entre o período de
1975 e 1989. Por outro lado, consoante estudo realizado em 1999 pelo Ministério da
Saúde, o tempo de aleitamento materno nas capitais brasileiras e no Distrito Federal
aumentou, com uma duração mediana de amamentação de 10 meses.
O presente estudo tem como objetivo identificar o comportamento das puérperas
que participam do projeto: “Apoiando a adolescente: da gravidez aos cuidados com
seu filho”, em relação ao aleitamento materno, identificando o tempo de aleitamento
exclusivo e a idade de introdução da alimentação complementar.
Detalhamento das atividades: As gestantes adolescentes são captadas em
consultas de pré-natal e integradas ao projeto “Apoiando a adolescente: da gravidez
aos cuidados com seu filho”, vinculado ao programa “Assistência integral à saúde de
adolescentes”, realizado na área materno-infantil do Hospital Universitário Dr. Miguel
Riet Corrêa Jr.  Esse projeto, com uma área temática principal voltada para a saúde
e uma área temática secundária voltada para a educação, tem uma abrangência
multidisciplinar e conta com a participação dos serviços de medicina, enfermagem,
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psicologia, assistência social e nutrição e dietética, além dos estudantes da
graduação de medicina. As adolescentes passam por avaliações nas áreas
referidas, além da participação de palestras com temas definidos pela coordenação
do projeto e pelos participantes. Seus filhos são acompanhados em consultas
ambulatoriais através de consultas mensais durante todo o primeiro ano de vida. Os
dados obtidos para o estudo foram coletados a partir do prontuário das adolescentes
quando inseridas ao projeto e das consultas de acompanhamento dos seus filhos.
Análise e discussão: No estudo participaram 22 mães adolescentes que foram
atendidas no projeto entre 2006 e 2009. A média de idade foi de 17 anos, variando
de 14 a 20 anos. Essas adolescentes estudaram em média 8,26 anos (n=19), sendo
que 42% não têm o primeiro grau completo; 41% tem ensino médio incompleto e 9%
concluíram o ensino médio. Entre as mães que não concluíram o ensino
fundamental (n=8), foram obtidas informações sobre a amamentação de 6 crianças,
sendo que todas mamaram exclusivamente até o 6º mês de vida. Já a média do
tempo de aleitamento materno exclusivo das crianças cujas mães estudaram entre 8
e 10 anos foi de 4 meses e das que completaram o ensino médio foi de 5,2 meses.
Das 22 estudadas, foi obtido o tempo de aleitamento materno exclusivo de 18
crianças. Dessas, 12 receberam somente leite materno até 6 meses de idade
(66,6%). A média de aleitamento exclusivo foi de 4,8 meses.
A renda familiar média foi de R$1001,82, sendo que três delas trabalhavam (13.6%)
e 54,5% das pacientes moram com o pai da criança.
A prevalência de aleitamento materno exclusivo no presente estudo foi maior do que
a média no conjunto das capitais e do Distrito Federal (7), ultrapassando o índice de
aleitamento materno exclusivo da região mais desenvolvida nesse aspecto, que é a
Norte (45,9%). Para a obtenção desses bons resultados do projeto contamos não só
com o empenho dos profissionais atuantes, mas também com o incentivo dado pelo
Hospital Universitário que possui o título de “Hospital Amigo Da Criança”.
Considerações Finais: Os resultados indicam o quanto medidas de orientação
podem contribuir para o aumento da prevalência da amamentação exlusiva. Sendo
assim, essa prática deve ser valorizada, pois há inúmeros estudos comprovando que
a amamentação não somente reduz a morbimortalidade infantil como melhora o
desenvolvimento neuropsicomotor e aumenta o vínculo afetivo entre mãe e filho.
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