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Introdução: O aleitamento materno possui impacto grandioso na saúde da criança, é a estratégia eficaz para redução da 
morbimortalidade  infantil.  Para  ter  sucesso  no  processo  de  amamentação,  deve-se  levar  em  consideração  os  aspectos 
emocionais da mãe, condições do recém-nascido e o ambiente onde a díade encontra-se inserida. O aleitamento materno possui 
grande importância no âmbito social, sabe-se que crianças que recebem leite materno adoecem menos, fator que influencia 
também a vida dos familiares. A internação do recém-nascido pode influenciar no processo do aleitamento materno pois a 
amamentação pode não ocorrer em livre demanda. Objetivo: Conhecer a percepção das mães sobre a amamentação dentro da 
unidade neonatal. Metodologia: A pesquisa teve abordagem qualitativa, com finalidade exploratória e enfoque descritivo. Foram 
entrevistadas cinco mães de recém-nascidos que estavam internados na Unidade intermediária neonatal de um hospital da região 
do Vale dos Sinos. A coleta ocorreu no mês de outubro de 2013, utilizando a técnica de entrevista semi estruturada com 
perguntas abertas e fechadas às mães. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Feevale. 
Resultados: A partir das entrevistas se originaram duas categorias: Amamentação durante a internação neonatal e Orientações da 
equipe de enfermagem. Observou-se que a percepção das mães sobre amamentar dentro da unidade neonatal foi positiva, pois a 
equipe  de  enfermagem  estava  presente  para  auxiliar  nas  dificuldades  enfrentadas  pela  díade  mãe  e  bebê,  por  isso  as 
mães referiram sentir-se bem em amamentar seus filhos na unidade de internação, o fato da mãe precisar deslocar-se de casa 
para amamentar não influenciou negativamente no aleitamento. Em relação às orientações recebidas, as mães relataram que 
foram importantes no processo de amamentação. Conclui-se que a unidade neonatal favoreceu o início do aleitamento materno 
nestes casos  devido  às  orientações  e  auxílio  prestados pela equipe. Palavras-chaves: Aleitamento materno, unidade neonatal, 
percepção das mães. 

 


