
RESUMO
O desenvolvimento humano é um processo de adaptação 
constante, que acontece com maior intensidade na infân-
cia, sendo influenciado por múltiplos fatores. A internação 
hospitalar pode agir de forma negativa nesse processo, 
principalmente se ocorrer de modo recorrente ou prolon-
gado. Muitas internações pediátricas podem ser evitadas, 
desde que as crianças tenham diagnóstico e tratamento 
precoces, mediante assistência adequada. Este estudo 
teve como objetivo identificar a prevalência de internação 
no primeiro ano de vida e os fatores associados em crian-
ças assistidas em Unidades Básicas de Saúde do municí-
pio de Gravataí. A amostra do estudo foi constituída por 50 
crianças nascidas entre 2016 e 2017, e foram identifica-
dos cinco casos de internação. Foi aplicado um questio-
nário semi-estruturado, a fim de pesquisar as condições 
de saúde da criança durante a gestação e o primeiro ano 
de vida, o período de amamentação, a frequência à cre-
che, a convivência da criança com fumantes e a história 
familiar de asma, e também foi investigada a condição 
socioeconômica familiar e o nível de instrução materna. 
Não houve associação entre o desfecho internação hos-
pitalar e as variáveis pesquisadas. Embora a amostra não 
tenha sido representativa para um estudo de prevalência, 
os resultados corroboram à necessidade de acompanha-
mento sistemático da criança e à identificação dos fatores 
relacionados à internação no primeiro ano de vida para as 
melhores práticas dos profissionais de saúde envolvidos 
no cuidado, principalmente no que diz respeito ao planeja-
mento de estratégias de prevenção e promoção da saúde 
dessa população. 
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ABSTRACT
Human development is a process of constant 
adaptation, which happens with greater intensity 
in childhood, being influenced by multiple factors. 
Hospital admission may act negatively in this process, 
especially if it occurs in a recurrent or prolonged way. 
Many pediatric hospitalizations can be avoided as 
long as the children have their early diagnosis and 
treatment through appropriate assistance. This study 
aimed to identify the prevalence of hospitalization 
in the first year of life and associated factors in 
assisted children in Basic Health Units of the city of 
Gravataí. The study sample consisted of 50 children 
born between 2016 and 2017, and five cases of 
hospitalization were identified. A semi-structured 
questionnaire was applied to investigate the health 
conditions of the child during gestation and the 
first year of life, the period of breastfeeding, the 
attendance at day care, the cohabitation of the child 
with smokers, and the family history of asthma, and 
the familial socioeconomic condition and the level 
of maternal education were also investigated. There 
was no association between the hospital stay and 
the variables studied. Although this sample was not 
representative for a prevalence study, these results 
corroborate the need for systematic follow-up of 
the child and identification of the factors related to 
hospitalization in the first year of life for the best 
practices of health professionals involved in this 
care, which is related to the planning of strategies to 
prevent and promote the health of this population.
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INTRODUÇÃO

A infância é um período de aprendiza-
gem e desenvolvimento intenso e constante. 
Essa fase da vida tem ganhado importância 
e cuidado especial nas últimas décadas. Os 
primeiros mil dias da vida merecem aten-
ção especial, pois os eventos que acontecem 
neste período são capazes de fornecer in-
formações relevantes para o entendimento 
de possíveis alterações no desenvolvimento 
(NUNES; ABDALA; BEGHETTO, 2013). Um in-
cidente que pode influenciar negativamente 
o desenvolvimento das crianças é a interna-
ção hospitalar, principalmente se ocorrer de 
modo recorrente ou por longos períodos.

Estudo realizado no sul do Brasil cons-
tatou que cerca de 70% das crianças admi-
tidas na unidade de internação pediátrica 
são menores de um ano de idade. Esse alto 
índice evidencia que as crianças desta faixa 
etária estão mais suscetíveis a internações  
(GRANZOTTO et al., 2010) devido à imaturida-
de imunológica, não obstante a cobertura va-
cinal do Programa Nacional de Imunizações 
do Ministério da Saúde. E as crianças pré-
termo tendem a necessitar maior número 
de internações hospitalares, na comparação 
com as crianças a termo, sendo o primeiro 
ano de vida o período de maior tendência 
para essas ocorrências (NUNES, 2013).

A prematuridade atualmente é um pro-
blema de saúde pública, não só no Brasil, 
mas a nível global. Segundo a classificação 
de prematuridade da World Health Organi-
zation (WHO), o recém-nascido pré-termo 
é aquele que nasce antes de completar 37 
semanas de gestação. O Brasil é citado pela 
WHO como uma das 10 nações com maior 
índice de prematuridade (WORLD HEALTH 
ORGANIZATION, 2012).

Muitas das internações pediátricas são 
motivadas por Condições Sensíveis a Aten-

ção Primária (CSAP), ou seja, condições 
com potencial para ser tratadas nesse nível 
de atenção à saúde, desde que diagnostica-
das precocemente e que recebam a adequa-
da assistência. A lista brasileira de CSAP 
foi divulgada pelo Ministério da Saúde em 
2008, considerando as características epi-
demiológicas da população (BRASIL, 2008; 
SANTOS et al., 2013). 

Estudo realizado por Oliveira et al. (2010) 
identificou as três primeiras causas no ran-
king de internação infantil, todas incluídas 
na lista nacional de CSAP: doenças respira-
tórias, doenças infecciosas e parasitárias e 
doenças do aparelho digestivo, que juntas 
representam mais de 60% do total das in-
ternações. 

O fisioterapeuta que faz parte de equipe 
de cuidado multidisciplinar vinculada à co-
munidade, considerando as necessidades 
de saúde da população infantil, pode mi-
nimizar complicações características das 
diversas condições associadas ao desen-
volvimento infantil (prematuridade, con-
dição socioeconômica desfavorável, baixo 
nível de instrução familiar, entre outras), 
bem como facilitar ações preventivas, con-
tribuindo para uma atenção primária mais 
efetiva e acessível que repercuta em meno-
res taxas de internações hospitalares dessa 
população (MÜLLER; VALENTINI; PINTO, 
2016; SOUZA et al., 2013). Informar sobre 
o adequado desenvolvimento infantil e es-
timular esse processo, bem como favorecer 
a melhor condição respiratória a fim de se 
evitar a hospitalização são ações pontuais 
que podem impactar nos desfechos. Nessa 
perspectiva, o objetivo do presente estudo 
foi identificar a prevalência de internação no 
primeiro ano de vida de crianças assistidas 
nas Unidades Básicas de Saúde de Gravataí, 
assim como identificar os fatores associa-
dos às internações. 
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MÉTODO

Estudo de delineamento transversal re-
trospectivo. A população alvo foram crianças 
entre 12 meses completos e 24 meses in-
completos, vinculadas às Unidades Básicas 
de Saúde de Gravataí, município da região 
metropolitana de Porto Alegre (RS).

Após a anuência da Secretaria Munici-
pal de Saúde para a realização da pesqui-
sa, e aprovação do Comitê de Ética e Pes-
quisa da Unisinos (Parecer n° 2.189.923) a 
pesquisadora estabeleceu contato com as 
Unidades Básicas de Saúde Parque dos An-
jos, Centro, Prefeito Abílio Alves dos San-
tos, Barro Vermelho e Itatiaia, onde esteve 
presente nos dias de consultas de pueri-
cultura, e assim se identificou às mães das 
crianças que poderiam fazer parte da pes-
quisa, apresentando os objetivos do estudo 
e convidando-as à participação. A aceitação 
em participar da pesquisa se deu por meio 
da assinatura do Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido (TCLE). 

Foi aplicado um questionário semi-es-
truturado, a fim de pesquisar as condições 
de saúde da criança durante a gestação e o 
primeiro ano de vida, o período de amamen-
tação, a frequência à creche, a convivência 
da criança com fumantes e a história prévia 
familiar de asma, e também foi investigada a 
condição socioeconômica familiar e a esco-
laridade materna, por meio do critério ABEP 
de classificação econômica no Brasil. O pro-
cesso se repetiu no período de dezembro de 
2017 a março de 2018. 

Os dados coletados foram analisados 
pelo software Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS), versão 21.0. Para 
a caracterização da amostra foi utilizada 
estatística descritiva com distribuição de 
frequência simples e relativa, bem como 
de variabilidade (amplitude interquartílica). 

Também foi utilizada estatística inferencial, 
por meio de teste de correlação de Pearson 
entre as variáveis associadas às condições 
de saúde das crianças, as características 
socioeconômicas familiares e o desfecho in-
ternação hospitalar. O nível de significância 
adotado foi de p≤0,05.

RESULTADOS

A amostra por conveniência foi consti-
tuída por 50 crianças com idades entre 12 
meses completos e 24 meses incompletos 
nascidas entre 2016 e 2017, assistidas pelo 
Sistema Único de Saúde (SUS) do municí-
pio de Gravataí. A prevalência de meninas 
foi de 50% (n=25), com idade gestacio-
nal ao nascimento entre 29 e 41 semanas 
(M=38,34s±2,50). A maior parte das crian-
ças pesquisadas nasceu de parto cesáreo 
(52%, n=26), pesando entre 1210 g e 4100 g  
(M=311,3g±0,59), com comprimento entre 
39 cm e 53 cm (M=47,84 cm ±0,29). 

A maioria das mães entrevistadas não 
apresentou complicações durante a ges-
tação (70%, n=35) e não teve partos com-
plicados (72%, n=36%). Mais da metade 
das crianças pesquisadas não apresentou 
problemas de saúde ao nascimento (68%, 
n=34). A grande maioria das crianças da 
amostra (90%, n=45) não necessitou inter-
nação hospitalar no primeiro ano de vida, 
e nas cinco crianças que internaram nesse 
período (10%), o motivo mais prevalente foi 
bronquiolite viral aguda (BVA) (60%, n=3). 
Mais da metade das mães da amostra con-
cluiu o ensino médio (54%, n=27). A maior 
parte das crianças pesquisadas (68%, n=34) 
foi amamentada exclusivamente por período 
inferior a seis meses, principalmente devido 
ao retorno da mãe ao mercado de trabalho 
ao término da licença-maternidade. Apenas 
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duas crianças (4%) estavam com o calendá-
rio vacinal atrasado, ambas por recomenda-
ção médica, em função de tratamentos que 
estavam sendo realizados. A grande maioria 

das crianças da amostra não frequentava 
creche, tampouco convivia com fumantes 
em casa (70%, n=38). A Tabela 1 apresenta a 
caracterização da amostra.

Tabela 1 – Caracterização da amostra das crianças atendidas nas Unidades Básicas de 
Gravataí (RS) no período de dezembro de 2017 a março de 2018 (n=50)

Variável
Hospitalização 
até 12 meses

Não hospitalização 
até 12 meses Total

n % n % n %

Sexo       
Feminino 2 40,0 23 51,11 25 50,0
Masculino 3 60,0 22 48,89 25 50,0

Idade materna       
De 12 a 18 meses 5 100,0 32 71,11 37 73,0
De 19 a 23 meses - - 13 28,89 13 27,0

Idade gestacional       
< 37 semanas - - 5 11,11 5 10,0
≥ 37 semanas 5 100,0 40 88,89 45 90,0

Peso ao nascer       
< 1500 gramas - - 2 4,45 2 4,0
De 1500 a 2500 gramas - - 6 13,33 6 12,0
> 2500 gramas 5 100,0 37 82,22 42 84,0

Comprimento ao nascer       
< 45 cm - - 5 11,11 5 10,0
≥ 45 cm 5 100,0 40 88,89 45 90,0

Tipo de parto       
Natural 3 60,0 21 46,67 24 48,0
Cesárea 2 40,0 24 53,33 26 52,0

Complicações na gestação       
Não houve 3 60,0 32 71,11 35 70,0
Pré-eclâmpsia - - 4 8,89 4 8,0
Risco de prematuridade 1 20,0 - - 1 2,0
Hipertensão - - 6 13,33 6 12,0
Ameaça de aborto 1 20,0 3 6,67 4 8,0

Complicações no parto       
Não houve 5 100,0 31 68,89 36 72,0
Hipertensão - - 3 6,67 3 6,0
Bradicardia do bebê - - 1 2,22 1 2,0
Trabalho de parto prolongado - - 2 4,45 2 4,0
Hemorragia - - 1 2,22 1 2,0
Parto seco - - 1 2,22 1 2,0
Aspiração de mecônio - - 1 2,22 1 2,0
Queda da pressão arterial - - 1 2,22 1 2,0
Posição de bebê incompatível com o tipo de parto - - 4 8,89 4 8,0

(continua)
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Variável
Hospitalização 
até 12 meses

Não hospitalização 
até 12 meses Total

n % n % n %

Problemas de saúde da criança       
Nenhum 3 60,0 31 68,89 34 68,0
Asma - - 8 17,78 8 16,0
Sopro cardíaco - - 1 2,22 1 2,0
Bronquite 1 20,0 1 2,22 2 4,0
Refluxo urinário 1 20,0 2 4,45 3 6,0
Deficiência auditiva - - 1 2,22 1 2,0
Luxação congênita de quadril - - 1 2,22 1 2,0

Tempo de internação após o parto       
1 dia 1 20,0 12 26,67 13 26,0
2 dias 1 20,0 16 35,55 17 34,0
3 dias 3 60,0 10 22,22 13 26,0
4 dias - - 2 4,45 2 4,0
5 dias - - 1 2,22 1 2,0
Mais de 10 dias - - 4 8,89 4 8,0

Escolaridade materna       
Fundamental incompleto - - 2 4,45 2 4,0
Fundamental completo 1 20,0 3 6,67 4 8,0
Médio incompleto 1 20,0 4 8,89 5 10,0
Médio completo 2 40,0 25 55,55 27 54,0
Superior incompleto 1 20,0 4 8,89 5 10,0
Superior completo - - 7 15,55 7 14,0

Classe social       
A - - 2 4,45 2 4,0
B2 3 60,0 13 28,89 16 32,0
C1 2 40,0 16 35,55 18 36,0
C2 - - 11 24,44 11 22,0
D-E - - 3 6,67 3 6,0

Amamentação exclusiva       
Não foi amamentado 1 20,0 7 15,55 8 16,0
< 6 meses 4 80,0 30 66,67 34 68,0
≥ 6 meses - - 8 17,78 8 16,0

Frequenta creche       
Sim 1 20,0 11 24,44 12 24,0
Não 4 80,0 34 75,56 38 76,0

Convivência diária com fumantes       
Sim - - 12 26,67 12 24,0
Não 5 100,0 33 73,33 38 76,0

Pai ou mãe asmáticos       
Sim 1 20,0 12 26,67 13 26,0
Não 4 80,0 33 73,33 37 74,0

Fonte: elaborada pelas autoras.

(conclusão)
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Análises de correlação e medidas de as-
sociação foram realizadas no interesse de 
verificar o quanto as variáveis associadas às 
condições de saúde das crianças e às con-

dições socioeconômicas familiares inter-
feriram no resultado umas das outras. Na 
Tabela 2, estão apresentadas apenas as cor-
relações significativas encontradas.

Tabela 2 - Correlações significativas entre as condições de saúde das crianças e os aspectos 
socioeconômicos familiares

Fonte: elaborada pelas autoras.
Nota: IG: idade gestacional; PN: peso ao nascimento; CN: comprimento ao nascimento; AME: aleitamento materno exclusivo; Correlação 
muito forte: r = 0,90 a 1,00; Correlação forte: r = 0,70 a 0,89; Correlação moderada: r = 0,40 a 0,69; Correlação fraca: r = 0,20 a 0,39; 
Correlação muito fraca: r = 0,00 a 0,19 (DEVORE, 2006). 

Variáveis r p Correlação

IG x PN 0,74 0,000 Forte

IG x CN 0,74 0,000 Forte

IG x complicações no parto -0,63 0,000 Moderada inversa

IG x renda familiar 0,30 0,030 Fraca

IG x AME 0,44 0,001 Moderada

PN x CN 0,82 0,000 Forte

PN x complicações no parto -0,44 0,001 Moderada inversa

PN x AME 0,31 0,028 Fraca

CN x complicações no parto 0,54 0,000 Moderada

CN x AME 0,35 0,014 Fraca

Complicações no parto x AME -0,42 0,002 Moderada inversa

Renda familiar x escolaridade materna -0,67 0,000 Moderada inversa

Renda familiar x AME 0,35 0,012 Fraca

As análises realizadas não apontaram cor-
relação significativa entre as variáveis pesqui-
sadas e o desfecho internação hospitalar. 

Como esperado, o comportamento da 
variável idade gestacional apresentou as-
sociação direta com as características peso 
e comprimento ao nascer (r=0,74, p=000) 
(correlação forte), renda familiar (r=0,30, 
p=0,030) (correlação fraca) e período de ama-
mentação exclusiva (r=0,44, p=0,001) (corre-
lação moderada), e as complicações no parto 
aconteceram naqueles bebês de menor ida-
de gestacional (r=-0,63, p=0,000) (correlação 
modera inversa).

A variável peso ao nascimento esteve 
relacionada ao comprimento ao nascimen-

to (r=0,82, p=0,000) (correlação forte) e pe-
ríodo de amamentação exclusiva (r=0,31, 
p=0,028) (correlação fraca). 

As complicações no parto se apre-
sentaram inversamente associadas ao 
maior período de amamentação exclusiva 
(r=-0,42, p=0,002) (correlação moderada 
inversa), ou seja, aqueles bebês que de-
senvolveram complicações no parto aca-
baram sendo amamentados por um perío-
do menor de tempo.

A classe social da família apresentou asso-
ciação moderada inversa com a escolaridade 
da mãe (r=-0,67, p=0,000) e associação positi-
va com o período de amamentação exclusiva 
(r=0,35, p=0,012) (correlação fraca).
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DISCUSSÃO

O presente estudo teve como objetivo 
identificar a prevalência de internação no 
primeiro ano de vida e os fatores que influen-
ciaram a necessidade da hospitalização. A 
prevalência encontrada (10%) é semelhante 
a estudos prévios, que encontraram taxas de 
18,1% e 12,8%, onde é possível notar uma 
tendência de diminuição nos casos de inter-
nação (CÉSAR et al., 1996; SILVA; VENÂNCIO; 
MARCHIONI, 2010).

As crianças da amostra nasceram, majo-
ritariamente, de parto cesárea (52%), valor 
alarmante, enquanto a indicação da WHO é 
para que não ultrapasse 15% dos partos. O 
dado consideravelmente alto reflete o pano-
rama vivido em todo o país. No ano de 2016, 
o Brasil realizou parto cirúrgico em cerca 
de 55% dos nascimentos (VELHO; SANTOS; 
COLLAÇO, 2014).

Entre as crianças pesquisadas, apenas 
16% foram amamentadas de maneira ex-
clusiva até os seis meses, embora a WHO e 
o Ministério da Saúde recomendem o alei-
tamento materno exclusivo ao menos até 
a criança completar seis meses, pois não 
há vantagens em incluir alimentos comple-
mentares na dieta da criança até os 180 dias 
(BRASIL, 2009, 2010). 

O estudo de Silva e Guedes (2013), realizado 
no município de Maceió (AL), identificou uma 
prevalência de 38,4% das crianças de 6 meses 
sendo amamentadas com exclusividade. O 
tempo de aleitamento materno exclusivo so-
fre variação de acordo com as características 
socioeconômicas e culturais da população es-
tudada, pois esses fatores influenciam a vida 
materna, e consequentemente, por quanto 
tempo essa mãe irá amamentar.

No ano de 2005, a taxa de prematuridade 
no município de Gravataí foi de 9,19%, em 
2010, foi de 9,64%, e em 2016, dos 3.590 

nascimentos ocorridos no município, 353 
(9,8%) foram prematuros (BRASIL, 2018). 
Esses dados corroboram os achados na 
amostra estudada, que apresentou taxa de 
10% de prematuros. 

Foram encontradas associações estatisti-
camente significativas entre as complicações 
no momento do parto com o peso ao nascer e 
a idade gestacional. As crianças prematuras, 
que por consequência da abreviação da ges-
tação apresentaram menor peso ao nascer, 
podem ter apresentado partos complicados 
em decorrência de complicações maternas 
como hipertensão e diabetes gestacional, 
condições frequentemente associadas a par-
tos prematuros. A idade gestacional inferior 
a 32 semanas e o baixo peso ao nascimento 
são critérios amplamente apontados na li-
teratura que corroboram a atenção despen-
dida ao prematuro, cujas políticas públicas 
enfatizam o acompanhamento dessa po-
pulação nos primeiros 24 meses de vida, já 
que é elevada a associação de comorbidades  
(DELGADO; HALPERN, 2005).

Houve também correlação direta do tem-
po de amamentação exclusiva com idade 
gestacional, peso ao nascer e comprimento 
ao nascer. O achado também foi encontra-
do no estudo de Vieira et al. (2004), onde o 
peso ao nascer superior a 2500 g esteve as-
sociado a um maior tempo de amamentação 
exclusiva. Esses dados também refletem os 
achados de estudos prévios que indicam o 
baixo peso ao nascer como uma das variáveis 
associadas ao desmame precoce. Há a dis-
cussão de que a insegurança materna, jun-
tamente com a falta de orientação a respeito 
do aleitamento materno, são fatores para a 
introdução precoce de outros alimentos na 
dieta do bebê, até mesmo para o desmame 
precoce. A insegurança, de certa forma co-
mum em mães primíparas, é mais prevalen-
te em mães de crianças com menor idade 
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gestacional ou crianças que nasceram con-
sideradas pequenas para a idade gestacional 
(PIG), em função da fragilidade destes bebês 
(SILVA; GUEDES, 2013). 

No presente estudo a amamentação ex-
clusiva esteve inversamente associada às 
complicações durante o parto, já que aque-
las mães que apresentaram complicações 
durante o trabalho de parto amamentaram 
seus bebês por menor período. A pesquisa 
de Saraiva (2009), revelou que uma percep-
ção negativa do parto dificulta o envolvimen-
to emocional da mãe com o bebê, porque a 
puérpera acaba ficando centrada nela mes-
ma e na experiência negativa do evento do 
parto. O autor afirma que mulheres que têm 
experiências positivas no momento do par-
to apresentam melhor interação com o seu 
bebê, facilitando assim o aleitamento.

Nesta pesquisa, a variável renda familiar 
apresentou associação direta com o tem-
po de amamentação exclusiva. As crianças 
que nasceram em famílias com maior poder 
aquisitivo foram amamentadas exclusiva-
mente por maior período. Os estudos pré-
vios apresentam resultados contraditórios. 
Vieira et al. (2004), encontraram associação 
inversa entre renda da família e amamen-
tação exclusiva, pois as mães com menor 
renda foram as que por maior período ama-
mentaram. Já no estudo realizado por Hor-
ta et al. (2007), no município de Pelotas, a 
incidência e o tempo de amamentação não 
apresentaram associação com o nível so-
cioeconômico da família. 

No presente estudo, a correlação encon-
trada entre idade gestacional e renda fami-
liar corrobora os achados de Almeida et al. 
(2012), onde os resultados apontaram cor-
relação entre os desfechos prematuridade e 
pior condição socioeconômica da família. Po-
rém, o estudo de Guimarães e Melo (2015), 
que pesquisaram a influência das caracte-

rísticas socioeconômicas nos nascimentos 
prematuros, não encontrou associação entre 
renda familiar e casos de prematuridade, 
assim como o estudo realizado por Araújo 
e Tanaka (2007), realizado no município de 
Caxias do Sul, onde não foi constatada asso-
ciação entre a renda e o nascimento de be-
bês com baixo peso ao nascer. 

A classe social apresentou também asso-
ciação inversa com a escolaridade da mãe. 
Acredita-se que o achado seja decorrente de 
uma fragilidade metodológica do estudo, já 
que no questionário utilizado para estimar 
a renda familiar foram consideradas as in-
formações de toda a família, enquanto que a 
escolaridade investigada foi unicamente a da 
mãe. E também não foi questionado se a mãe 
contribuía com a renda familiar. Sugere-se 
que em estudos futuros seja considerada a 
escolaridade de todos os integrantes da fa-
mília que contribuem financeiramente com 
as despesas da mesma. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Não se obteve correlação do desfecho 
internação pediátrica com nenhuma das 
variáveis pesquisadas neste estudo, talvez 
em decorrência da amostra ser constituí-
da por 50 crianças, valor limitado para es-
tudos de prevalência, onde houve apenas 
cinco casos de internação, que, quando 
relacionados com as demais informações 
coletadas, não apresentaram associações 
estatisticamente significativas. A grande 
maioria das hospitalizações nesse período 
foi decorrente da BVA, doença respiratória 
sazonal autolimitada, de evolução geral-
mente benigna. 

A internação por BVA, considerada 
uma CSAP, é evento pouco frequente em 
lactentes previamente hígidos, assim, a 
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análise suscita maior atenção dos profis-
sionais da área da saúde que comparti-
lham o cuidado desta população, para que 
discutam, planejem e executem ações de 
valorização da amamentação, orientando 
e favorecendo condições necessárias para 
que aconteça por maior tempo possível, 
assim também promovendo o adequado 
desenvolvimento infantil. 

Apesar da fragilidade do recém-nascido 
com baixo peso ao nascer e do pré-termo, 
neste estudo, as variáveis não se apresen-
taram correlacionadas com o desfecho in-
ternação hospitalar no primeiro ano de vida. 
Especificamente no nosso meio, onde con-
dições climáticas e geográficas devem ser 
consideradas nos desfechos de saúde, são 
necessários mais estudos sobre o tema, pois 
o conhecimento dos fatores relacionados à 
internação no primeiro ano de vida pode au-
xiliar principalmente no que diz respeito ao 
planejamento de estratégias de prevenção e 
promoção da saúde dessa população.
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