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RESUMO
INTRODUÇÃO: A hospitalização da criança pode gerar angústias e anseios nas mulheres que amamentam como
também o não incentivo pelos profissionais de saúde podem repercutir no desmame da criança. OBJETIVO:
Descrever os sentimentos e vivências das mães de lactentes acerca do processo de amamentação durante a
internação hospitalar. METODOLOGIA: Estudo qualitativo, de caráter exploratório e descritivo, realizado na
unidade de internação pediátrica de um hospital público da rede estadual de saúde de Minas Gerais, entre os
meses de julho a outubro de 2020. Estudo aprovado pelo Parecer nº 4.040.361. RESULTADOS: Foram
entrevistadas 13 participantes. As mulheres, em sua maioria, consideram a amamentação como um momento de
prazer, felicidade e satisfação e mencionaram a importância e benefícios do leite materno para o desenvolvimento
do lactente. O uso de dispositivo hospitalares como a sonda nasoenterica, cateter nasal entre outros, o espaço
físico da unidade reduzido e com cadeiras para acompanhante desconfortável, e o grande fluxo de pessoas nas
enfermarias foram apontados como fatores que dificultam a amamentação. CONCLUSÃO: É fundamental que
haja espaços destinados para que as mulheres façam extração do leite materno e que haja o engajamento de todos
os profissionais multiprofissional para fomentar práticas que possam contribuir para a manutenção e estímulo ao
processo de amamentação.
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