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Resumo: O aleitamento materno exclusivo é um problema quando o assunto em questão é a prematuridade. O 

enfermeiro, como portador do conhecimento científico é peça fundamental para o auxilio à amamentação 

neste período. São citados os inúmeros benefícios existentes na amamentação ao prematuro por existir no leite 

materno todos os nutrientes necessários que auxiliam na evolução do RN. Com base em todos os dados 

coletados buscou a construção de um referencial teórico envolvendo, principalmente: Aleitamento Materno de 

RN em UTIN, contribuição da enfermagem no processo da amamentação. O estudo em questão permitiu o 

aprofundamento do conhecimento relativo ao aleitamento materno em RN pré-termo e as contribuições da 

equipe de enfermagem, bem como as dificuldades e deficiências causadas pelo aleitamento materno ineficaz. 

A presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura. A partir das informações extraídas, 

entende –se que a ausência do aleitamento materno no período em que o RN se encontra em UTIN pode 

prejudicar seu desenvolvimento; desta forma o enfermeiro tem um papel importante no incentivo ao 

aleitamento materno exclusivo ao RN em UTIN, diminuído sua permanência e acelerando seu 

desenvolvimento até a alta hospitalar. 

 

Palavras-chave: Aleitamento Materno; UTI Neonatal; Enfermagem; Prematuridade; Recém-nascido; 

 

Abstract: Exclusive breastfeeding is a problem when the issue at hand is prematurity. The nurse, as a bearer 

of scientific knowledge, is a fundamental part of breastfeeding assistance during this period. The countless 

benefits that exist in breastfeeding the preterm are mentioned, as there is in breast milk all the necessary 

nutrients that help in the evolution of the NB. Based on all collected data, it sought to build a theoretical 

framework involving mainly: Breastfeeding of NB in NICU, contribution of nursing in the breastfeeding 

process. The study in question allowed the deepening of knowledge related to breastfeeding in preterm NB 

and the contributions of the nursing team, as well as the difficulties and deficiencies caused by ineffective 



 

 

breastfeeding. This research is a literature review of the literature. From the extracted information, it is 

understood that the absence of breastfeeding during the period in which the NB is in the NICU can harm their 

development; in this way, the nurse has an important role in encouraging exclusive breastfeeding for NBs in 

the NICU, reducing their permanence and accelerating their development until hospital discharge. 
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1. INTRODUÇÃO 

            A gestação e o nascimento de uma criança trazem profundas modificações para toda 

a família e com essas modificações surgem à ansiedade, as incertezas e a insegurança, 

principalmente quando a gestação não completa seu ciclo e, então o bebê chega antes do 

tempo, sendo considerado prematuro (BASEGGIO, 2017). 

           É considerado prematuro o bebê nascido com menos de 37 semanas completas. 

Apesar de já possuir um conjunto de fibras musculares o mesmo não apresenta força 

muscular para garantir um posicionamento adequado (MOREIRA, 2013). 

            Após o nascimento, a criança precisa de diversas substâncias para que se 

desenvolva e cresça de maneira saudável e de acordo com a idade. Para que isso ocorra, a 

amamentação deve ser prioridade, afirmando que o leite materno é uma importante fonte de 

nutrientes indispensáveis, principalmente nos primeiros meses de vida. (BRASIL, 2015). 

            A amamentação se torna ainda mais importante quando o assunto em questão são 

RN’s que necessitam de maiores cuidados ao nascer, como prematuros que permanecem 

por um determinado período sob os cuidados em Unidade de Terapia Intensiva Neonatal 

(UTIN). Após o nascimento o RN necessita passar por uma adequação nutricional, em 

especial os RN’s pré-termo (PT), pois caso essa conduta não seja realizada, há grandes 

chances de a criança desenvolver um retardo no desenvolvimento cognitivo (DERMATINI, 

2016). 

           O leite materno de mães de crianças prematuras possui uma composição diferente da 

apresentada pelo leite produzido por mães de RN a termo, identificando um maior número 

de nutrientes e sais na tentativa de compensar a prematuridade (ODDY, 2013). 

 A pesquisa é relevante por relacionar artigos científicos que retratam as 

peculiaridades do aleitamento materno durante o período de internação do RN em UTIN, 
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expõe as dificuldades enfrentadas pelas mães e na atuação dos profissionais como 

contribuição para o incentivo e efetivação da amamentação. O foco principal do estudo é 

analisar produções científicas referentes ao aleitamento materno ofertado ao RN que está 

internado em UTIN elencando a importância da assistência de enfermagem ao aleitamento 

materno contribuindo assim para a recuperação precoce do recém-nascido. 

          Este estudo levanta a seguinte problemática: a enfermagem conhece o seu papel 

assistencial frente ao aleitamento materno de RNPT internado em UTIN? 

          Diante da problemática exposta o objetivo geral é descrever o papel da enfermagem 

na assistência ao aleitamento materno de prematuros internados em UTI neonatal. 

          E tem como os objetivos específicos, descrever a prematuridade e a influência da 

unidade de terapia intensiva o qual o recém-nascido está submetido; descrever as vantagens 

do aleitamento materno ao prematuro; Descrever percepção e dificuldade de mães de 

prematuros frente ao processo de aleitamento; Descrever ordenha mamária; Descrever a 

amamentação do recém-nascido prematuro na UTIN. 

 

1.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

           A presente pesquisa é caracterizada como revisão bibliográfica da literatura. A 

escolha desta metodologia mostra a possibilidade de conhecer a temática em questão sob 

diversos olhares e aspectos (ERCOLE, 2014), uma vez que cada pesquisa busca conhecer 

determinada visão sobre o aleitamento materno e as contribuições de enfermagem para a 

recuperação de RN em UTIN. 

          A revisão bibliográfica de literatura pode ser conceituada como um método de 

pesquisa, no qual, o maior objetivo é a possibilidade de sintetizar os resultados obtidos por 

meio do conhecimento adquirido em determinado assunto através de levantamentos 

bibliográficos, com o intuito de direcionar lacunas do conhecimento a serem preenchidas 

por meio de novos estudos. 

 Para a realização da pesquisa foram utilizadas publicações entre Jan/2005 à 

Abril/2021 na base de dados: Lilacs, Scielo e Google Acadêmico, em que foram utilizados 

os seguintes descritores: “Aleitamento Materno”, “Aleitamento em UTIN”, “Enfermagem”, 

“Prematuridade” e “ Recém – Nascido” sendo utilizados de forma cruzada. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PREMATURIDADE O PROCESSO DE INTERNAÇÃO EM UTI NEONATAL E 

A INFLUENCIA DO AMBIENTE 

           A prematuridade é uma das principais causas de internação do RN em unidade 

hospitalar. O RN prematuro nasce antes do final da 37ª semana de idade gestacional, os 

agravantes nesta fase podem apresentar inúmeros problemas associados, aos sistemas 

corporais pelo fato de ainda estarem muito imaturos (KIMBERLY,2007). 

  Os profissionais de saúde necessitam conhecer a dimensão da importância da 

agilidade e destreza para realizar procedimentos, adquirir um conhecimento técnico-

cientifico para um cuidado adequado, pois existem situações que acontecem 

inesperadamente (COSTA & PADILHA,2011).  

A prematuridade é um problema de saúde pública, onde se concentra uma alta taxa 

de mortalidade, alto índice de sequelas relacionadas à radiação da luz, ruídos, manipulação 

dos profissionais, procedimento invasivos e pela própria imaturidade (RODARTE et al., 

2005). 

           O prematuro demanda cuidados diferenciados e acompanhamento específico para 

suas necessidades, tendo-se preocupação especial com os diagnósticos de enfermagem 

desse segmento populacional durante a hospitalização (DEL’ÂNGELO ET AL, 2010). 

            Devemos conhecer e compreender o complexo processo de prematuridade, os 

diagnósticos de enfermagem nos auxiliam nas ações de prevenção, recuperação e 

manutenção da vida destes RNPT’s, a principal forma de intervir e prevenir agravos ou 

riscos são justamente o conhecimento e o monitoramento desses RN, através de um olhar 

integral e sistematizado por parte da equipe de enfermagem (CUMAN RKN,2009). 

           Em meio a esse turbilhão de emoções, as famílias ainda se veem diante das 

possibilidades de terem seu bebê internado em uma Unidade de Terapia Intensiva neonatal 

UTIN, consolidando, muitas vezes, o distanciamento do filho e a sensação de perda, 

conduzindo os pais a um sentimento de luto (OLIVEIRA K, VERONEZ M, HIGARASHI 

IH, CORRÊA DAM,2013). 
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           O processo de hospitalização acarreta repercussões e impactos variados sobre o 

paciente e sua família, afetando, no caso da internação neonatal, especialmente a mãe do 

RN. Isso pode ser atribuído quando se reconhece nessa situação a existência de uma 

unidade inseparável, representada pelo binômio mãe e filho, em que ambos compartilham e 

são afetados pelas experiências vivenciadas ao longo de todo o processo de gestação, parto 

e pós-parto. Resta à mãe, como parte consciente desse binômio, a missão de experimentar 

todas as angústias que permeiam esse momento, manifestas na forma de sentimentos, que 

são aliviados com a notícia de receber a alta e poder retornar para junto de sua família, 

intercalado com a apreensão acerca do futuro de seu filho que permanece internado 

(FONSECA, 2016). 

          A Unidade de Terapia Intensiva Neonatal é um lugar onde uma equipe fica 24 horas 

por dia de plantão para o tratamento de recém-nascidos que apresentam algum risco de vida 

e bebês nascidos prematuramente. Nem sempre os bebês internados nas Unidades de 

Terapias Intensivas neonatais estão doentes, algumas vezes eles estão apenas crescendo e se 

tornando aptos para respirar e deglutir, este fato necessita de um amadurecimento e muitas 

pessoas estão envolvidas neste processo para oferecer o melhor tratamento (RIBEIRO, et 

al, 2016). 

         O tratamento intensivo é, na maioria das vezes, indicado para bebês prematuros 

nascidos antes de nove meses de gestação ou de baixo peso. Qualquer recém-nascido pode 

precisar da UTI Neonatal. Os maiores casos são de bebês que nascem com algumas 

patologias, ou após uma cirurgia que podem exigir cuidados intensivos (MENDONÇA, 

2019). 

         Assistir o recém-nascido é uma das preocupações da equipe de enfermagem, 

principalmente quando este estiver em situação de risco em uma UTI neonatal, quando o 

bebê passará por inúmeras manipulações. Para a equipe de enfermagem cuidar do recém-

nascido de forma humanizada e individualizada envolve muito mais que conhecimento e 

habilidade técnica. Saber cuidar é abrangente, além de manter a UTI neonatal em condições 

físicas e ambientais adequadas, oferecendo melhores perspectivas de sobrevivência aos 

bebês (QUEIROZ, 2009). 
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2.2 A INFLUENCIA DO AMBIENTE AO NEONATO 

           Não somente os aspectos de prematuridade e internação são os meios de maior 

influência sobre o Rn,  a influência do ambiente sobre o RN é de extrema relevância, eles 

saem do útero, onde há suporte fisiológico próprio, ambiente aquecido, úmido, com 

estímulos sensoriais suavizados, respiração, nutrição e eliminação realizadas por via 

placentária, após o nascimento, o RNPT passa por uma transição abrupta, onde a 

temperatura é fria, os estímulos sensoriais são exacerbados e há interrupção de sua conexão 

materno placentária. O período de adaptação ao ambiente extrauterino confere-lhe 

fragilidade extrema à situação que envolva alteração de seus sinais vitais, ou o exponham à 

ambientes nocivos; além disso, é necessário que os profissionais de saúde forneçam um 

ambiente confortável e que seja capaz de suprir todas as necessidades do RNPT nesse 

momento (BRASIL, 2008).  

           A alimentação que antes era fornecida via placenta, passa ser uma jornada nova para 

esse Rn, pois suas funções sensórias, e fisiologias, deverão fornecer estímulos para que o 

RNPT consiga realizar as funções de deglutição, sucção, respiração correta, para conseguir 

alimentar-se por esse novo processo (ANTUNES, et al, 2008). 

 

2.3 ANATOMIA E FISIOLOGIA DE SUCÇÃO, DEGLUTIÇÃO E RESPIRAÇÃO. 

            O Conhecimento do padrão de sucção e deglutição dos RNPT é fundamental, uma 

vez que nos primeiros meses de vida essas funções são necessárias para a nutrição do bebê. 

Além disso, a sucção desempenha papel importante no desenvolvimento do sistema 

digestivo e das funções sensoriais (ROCHA, 2007). 

            Em RN’s a deglutição é estimulada pelo fluxo de leite, em uma Rn de ate 38 

semanas a cada sucção ocorre uma deglutição. Tendo isso, em RNPT, tanto a anatomia 

quanto a fisiologia não apresentam o mesmo desenvolvimento, sendo assim, tendo maior 

dificuldade para a realização dos movimentos necessários (PUCCINI, 2016). 

Durante a amamentação, a língua eleva suas bordas laterais juntamente com a ponta, 

formando uma concha que leva o leite para ser deglutido. Quando o leite é depositado na 

língua, inicia-se um movimento peristáltico rítmico direcionado da ponta da língua à 
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orofaringe, que comprime o mamilo por completo, finalizando a extração do leite para o 

início da deglutição (SANCHES, 2005). 

De modo geral, a deglutição segue três funções fundamentais: ingestão e transporte 

de alimentos; transporte de saliva; e proteção das vias aéreas contra aspiração. Considerado 

uma atividade dinâmica neuromuscular complexa, que envolve músculos da boca, faringe e 

esôfago, além de cinco pares de nervos cranianos (BIGENZAHN, 2008). 

          Alguns autores trazem consigo informações de suma importância sobre a anatomia 

funcional dos RN’s que facilitam a amamentação. Para que esses RN’s consigam fazer a 

sucção de forma coordenada e eficiente, e imprescindível que ele apresente reflexos de 

busca e sucção, pega correta ao redor do mamilo, movimentação correta de língua e 

mandíbula, ritmo e coordenação de respiração, deglutição e sucção (MOREIRA, 2005). 

 

2.4 VANTAGENS DO ALEITAMENTO MATERNO AO PREMATURO.               

A nutrição no recém-nascido prematuro é um dos grandes desafios enfrentados 

dentro de uma UTIN, assim como para a família dessas crianças (ERBAUM, 2005). 

O RN termo adapta-se rapidamente à substituição da oferta intrauterina, no entanto 

o RNPT’s apresenta chances aumentadas de desenvolver deficiências nutricionais, 

principalmente por suas reservas limitadas, maiores necessidades de nutrientes, enorme 

velocidade de crescimento, imaturidade de vários órgãos e sistemas, dificuldade em se 

prover uma nutrição adequada e distúrbios clínicos e cirúrgicos. Sugerindo que uma 

intervenção nutricional precoce e agressiva seja vantajosa para melhora desses neonatos 

(ELLARD, ANDERSON, 2015). 

A meta nutricional estabelecida na abordagem do recém-nascido de baixo peso é 

alcançar crescimento pós-natal em uma taxa que se aproxime do crescimento e do ganho de 

peso intrauterino de um feto normal de mesma idade gestacional, sem produzir deficiências 

nutricionais ou efeitos metabólicos indesejáveis. Além de ser uma meta muito desafiadora, 

ela é e totalmente questionável, uma vez que o bebê prematuro passa a sofrer uma série de 

processos e atividades metabólicas após o nascimento, que dependem de uma maior 

demanda de calorias e nutrientes para suprir, além de que a imaturidade do seu aparelho 

digestivo, a possível dificuldade de absorção de nutrientes e de eliminação do resto 

alimentar impõe cuidados especiais à sua alimentação. (OLIVEIRA, 2008). 
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           As estratégias adotadas para melhor oferta nutricional para o recém-nascido 

prematuro, como momento de iniciar a dieta, via de administração e volume, por exemplo, 

são fundamentais para a nutrição adequada desses bebês, porém, um fato é importante e não 

poderia deixar de abordar, que é a disponibilidade de leite materno pela mãe do recém-

nascido prematuro (GUEDES, 2020).  

Entre as vantagens já conhecidas do aleitamento materno ao RNPT, se destacam as 

propriedades nutritivas e imunológicas ofertadas pela amamentação, maturação 

gastrointestinal, neurológica, proteção contra infecções, menor índice de hospitalização, 

além de garantir o vínculo mãe-filho (SCOCHI, 2008). 

Já se sabe hoje a importância do leite materno para o recém-nascido e para o 

prematuro não é diferente. Pelo contrário, o leite materno da mãe para o próprio filho é 

sempre a primeira escolha de dieta para o prematuro. É através dele que o bebê recebe 

propriedades imuno protetoras provenientes da mãe que são fundamentais para o seu 

desenvolvimento e imunidade, porém, um dos maiores fatores que interferem na produção 

de leite materno é o fator psicológico, assim como tipo de parto, alimentação saudável e 

ingestão hídrica (GUEDES, 2020).  

Dentre as melhores práticas para alimentarmos o recém-nascido prematuro o ideal é 

oferecer em primeiro lugar o leite materno cru. Não havendo esse leite, a segunda opção é o 

leite materno pasteurizado. Já a terceira opção seria o leite materno doado de um Banco de 

Leite Humano (BLH) e, como última opção, o uso de fórmula (MBR E ISSLER H, 2005). 

Dependendo a idade gestacional, peso do bebê, assim como suas condições clínicas 

ele poderá mamar diretamente no seio materno, mas quando for muito prematuro ou de 

baixo peso ou sem condições clínicas, o início da alimentação muitas vezes será através de 

sonda, sendo esta, um tubo flexível o qual é introduzido na boca (orogástrica) ou no nariz 

(nasogástrica) que chega até o estômago do bebê. Geralmente, o bebê prematuro permanece 

algum tempo internado, recebendo dieta via sonda, até ter condições de mamar ao seio e 

ganhar peso para poder ir para casa, e nem sempre, possuímos disponível o leite da própria 

mãe para ofertar para o bebê prematuro, assim, neste momento o BLH se faz essencial, pois 

é o leite doado a esse local que poderá alimentar o bebê (GUEDES, 2020). 
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Sabemos que o aleitamento materno para o RNPT é um fator que gera bastante 

preocupação, pois exige muita dedicação materna, apoio no âmbito familiar e um auxílio de 

grande porte do profissional de saúde. (AMARAL, 2015). 

 

2.5 A PERCEPÇÃO E DIFICULDADE DE MÃES DE PREMATUROS FRENTE AO 

PROCESSO DE ALEITAMENTO 

Vários fatores podem influenciar no afastamento entre a mãe e o prematuro, 

podendo ser a condição clínica em que o RNPT se encontra, falta de apoio, insegurança, 

ansiedade, sofrimento materno, limites profissionais, dificuldades especificas do Rn, podem 

influenciar em um aleitamento artificial, que pode acarretar numa diminuição na produção 

de leite materno e no desmame prematuro (REME,2014). 

O colostro é a primeira secreção ejetada no momento da amamentação e pode ser 

liberado após as primeiras horas pós-parto, sendo caracterizado por muitos como 

“primeiro leite”. Proporciona inúmeras citocinas que são tão fundamentais para o 

organismo ainda imaturo do recém-nascido, essencial para o desenvolvimento 

adequado do organismo (ODDY, 2013). 

          O apoio adequado as mães de RNPT dentro de uma UTIN é essencial, pois nesse 

período se encontram totalmente vulneráveis e com inúmeras duvidas, medos e receios do 

que como agir, como lidar com a prematuridade. As mães sofrem influência no processo de 

amamentação, devemos como principal fonte de apoio transmitir segurança, passar 

informações e apresentar técnicas para facilitar a amamentação e consequentemente o 

vínculo entre mãe-filho. (GORGULHO, 2008). 

 O fato de esta criança permanecer internada em uma unidade de terapia intensiva 

logo após o nascimento pode ser um fator que contribua para essa vivência se 

tornar, além de nova, também difícil. Essa dificuldade, atribuída pelas mães ao 

processo de amamentar, pode ter relação com a fragilidade de seus bebês. Mais 

uma vez, a percepção de que seu bebê não é igual àquele idealizado pode fazer com 

que a mãe demore um pouco a encarar sua nova realidade, e, desta forma, todos os 

dispositivos necessários para a alimentação de um prematuro tornam-se grandes 

dificuldades. (Pacheco, 2008). 
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Existem situações clínicas e peculiaridades próprias dos prematuros que contribuem 

para uma nutrição inadequada – um dos maiores problemas que podem limitar a oferta 

nutricional é a restrição de volume que algumas vezes é desejável para os prematuros. Essa 

restrição pode limitar as possibilidades de oferta calórica. Outra questão importante é a 

intolerância à glicose que os bebês de extremo baixo peso podem apresentar nas primeiras 

semanas de vida, limitando novamente a ingestão calórica. Eventos patológicos também 

diminuem as possibilidades de oferta, além de aumentarem a demanda, e impede manuseios 

nutricionais agressivos por via enteral. (MOREIRA, 2014). 

 

2.6 ORDENHA MAMÁRIA  

           A ordenha mamaria é definida como a retirada do leite materno, utilizando as mãos 

ou bombas para facilitar a extração. A auto ordenha manual possui como característica a 

retirada do leite com as mãos. A sua utilização alivia o desconforto da mama, que prejudica 

a pega do RN no processo de amamentação e também é eficaz na prevenção de 

complicações em decorrência da ausência da amamentação nesse período. Para o RNPT, a 

auto ordenha oferece o leite humano necessário enquanto a criança não apresenta condições 

clínicas para realizar a sucção ao seio materno e ainda a possibilidade de doação de leite 

excedente (PEREIRA, 2018). 

          Deve ser considerado que a auto ordenha realizada pela mãe auxilia para a produção 

de leite, facilitando o início do Aleitamento Materno ao seu filho RNPT, que na maioria das 

vezes, não é iniciada nas primeiras horas após o parto. A ordenha da mama é recomendada, 

por ser estímulo para à produção láctea. Além disso, ao fornecer o leite para o filho, na 

UTIN, a mãe se sente importante no processo de recuperação da saúde de seu filho, 

fortalecendo o vínculo afetivo mãe-filho, auxiliando em parte do processo terapêutico do 

bebê, estimulando-a a proceder à ordenha mais vezes (BRASIL, 2009). 

 

2.7 PAPEL DA ENFERMAGEM NA ASSISTÊNCIA DE ALEITAMENTO 

MATERNO DE RECEM NASCIDOS PREMATUROS INTERNADOS EM UTI 

NEONATAL. 
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          Os profissionais de saúde que prestam a atendimento as mães e aos bebes, sempre 

serão os responsáveis pelas intervenções assistências que englobam o processo de 

amamentação, devemos ter diante dessa situação um olhar minucioso, pois nesse momento 

a mãe e vista apenas com a única função de amamentar o prematuro e todos os cuidados e 

atenção giram apenas em torno do prematuro (GORGULHO, 2008). 

          Porém, amamentar é uma decisão pertinente a cada mulher, que sofre influências 

decorrente do contexto social em que ela está inserida (UNICEF, 2008). 

         O principal papel da equipe de enfermagem é apoiar, incentivar e orientar as mães 

sobre todos os benefícios que a prática do aleitamento pode oferecer tanto para à mulher 

como para a criança prematura ao longo da vida, bem como esclarecer dúvidas durante o 

período de internação neonatal propondo intervenções que façam da lactação um processo 

mais efetivo e seguro (BAPTISTA et al, 2015).  

          Durante o processo de apoio e promoção do aleitamento materno é necessário que a 

equipe de enfermagem além das habilidades técnicas com relação à lactação possua um 

bom diálogo com a nutriz, acolhendo-a, ouvindo-a, sanando duvidas e medos, 

estabelecendo uma relação de confiança e apoio (BRASIL, 2009).  

         É necessário que o enfermeiro desenvolva uma escuta sensível e possua um olhar 

holístico, capaz de identificar quais são as dificuldades enfrentadas pela nutriz no processo 

de amamentação durante a internação do RN na UTIN. Tal conduta será fator determinante 

para continuidade do processo de amamentação após a alta hospitalar, reduzindo assim a 

probabilidade de desmame precoce e eventuais transtornos da lactação, tendo em vista que 

um dos principais fatores para o desmame precoce é a desinformação e a falta de apoio à 

nutriz (BAPTISTA et al, 2015). 

        Nos profissionais temos que saber lidar com essa e situação e fornecer o total apoio a 

mãe, pois todos sabemos que nesse momento muito das condições psicológicas delas se 

afetam por terem que passar por esse processo dentro de uma unidade de terapia intensiva e 

nós podemos ser uma fonte de apoio a elas, passando todas as informações corretas, dando 

apoio a elas, fazendo isso podemos deixar esse período menos estressante e trazendo calma 

nessa situação. (BROCA, 2012). 

            Nesse processo a hospitalização prolongada que, geralmente, os prematuros 

necessitam, em decorrência das intercorrências clínicas a que estão expostos, bem como o 
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início tardio da sucção direta no seio materno, não dispomos de ações sistematizadas de 

incentivo ao aleitamento materno, sendo que as mesmas são realizadas de acordo com as 

características individuais dos profissionais que ali atuam. Não há, também, investigações 

documentando as dificuldades vivenciadas pelas mães no processo de aleitamento materno 

na UTIN em questão.  Para que a mãe tenha sucesso na manutenção da lactação, durante a 

hospitalização de seu bebê, é necessário que se sinta segura e tenha orientação e apoio tanto 

de sua família quanto dos profissionais de saúde. Esses devem se organizar para que 

possam fornecer às mães informação, orientação e aconselhamento sobre amamentação 

como, também, dispor de sistema de acompanhamento no cuidado domiciliar após a alta 

hospitalar materna (SANTOS, 2014). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O presente estudo elencou inúmeras vantagens sobre o aleitamento materno 

independente do quadro de saúde do RN, em especial aos que necessitam de cuidado 

especial em UTIN, a amamentação se torna imprescindível.  Infelizmente existe inúmeros 

obstáculos que impedem a efetivação da amamentação na UTIN, seja devido o 

distanciamento por conta da prematuridade que o RN demanda maior tempo para a 

recuperação, ou seja, pela orientação realizada de forma pouco eficaz. 

 Além disso, foi possível mostrar que a enfermagem tem papel fundamental no 

processo de amamentação, desde a gestação, o nascimento e o acompanhamento do RN. O 

estudo permitiu reconhecer as dificuldades que são encontradas pelo enfermeiro para 

oferecer suporte adequado durante a amamentação, que resultou em pesquisas que 

identificou meios para atingir a eficácia no aleitamento materno em UTIN, diminuindo os 

desafios. 

 No entanto, determinados fatores dificultam o processo de aleitamento materno, 

como a falta de preparo da equipe de enfermagem para relacionar com a família. As 

pesquisas alertam em relação de construir estratégias facilitadoras, que possibilitam auxiliar 

o suporte emocional da equipe atuante nas UTIN, para gerar um trabalho eficaz entre 

enfermeiro/familiar do RN. 
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 A busca desse conhecimento permitiu apreciar os aspectos abordados pelos 

pesquisadores sobre o aleitamento materno, detectar as dificuldades encontradas, bem como 

o comprometimento da mãe para amamentar e oferecer uma vida mais saudável ao RN.  
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