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RESUMO 
 
 

Introdução: Trata-se de um relato de experiência das acadêmicas do quarto ano de 
enfermagem, na disciplina de Saúde da Mulher em um setor obstétrico de um Hospital 
Universitário da Vale do Paraíba Paulista no qual se ressaltou a importância que a assistência 
de enfermagem exerce sobre a amamentação no puerpério imediato. Sabe-se que o 
aleitamento materno é a melhor forma de diminuir os efeitos nocivos na saúde do lactente, 
sendo de extrema importância para a sobrevivência do mesmo, pois atende todas as 
necessidades nutricionais, imunológicas e psicológicas do recém- nascido (RN), além de trazer 
inúmeros benefícios para a mulher que amamenta. O puerpério imediato é um período de 
transição que demanda uma assistência de enfermagem de qualidade a fim de proporcionar 
conforto físico e emocional á puérpera, além de promover ações educativas que possam 
proporcionar a autonomia necessária para o cuidado do binômio mãe-filho, evitando 
complicações futuras aos envolvidos. Descrição do problema: No alojamento conjunto 
observaram-se inúmeros fatores que prejudicavam o ato da amamentação, alguns dos quais 
poderiam ter sido evitados com a realização de um pré-natal de qualidade com orientações 
referentes ao preparo das mamas para a amamentação ou ao posicionamento correto do RN. 
Também se constatou problemas em relação ao ambiente agitado devido ao excesso de 
visitantes, além da falta de orientação da equipe de enfermagem, para a puérpera. Relevância 
da pesquisa: Sendo a amamentação um processo de extrema relevância para a mãe e para o 
lactente, é de suma importância o conhecimento dos fatores que podem prejudicar esta ação. 
Benefício aos sujeitos: De posse dos dados levantados, várias intervenções foram realizadas, 
como a orientação adequada a respeito dos cuidados referentes à puérpera e ao recém-
nascido, posicionamento que proporcionasse conforto físico á mãe, conversa terapêutica para 
oferecer conforto emocional, além de informações sobre proibição do ato de amamentar os 
RNs de outras mães devido á transmissão de doenças. Objetivos: Identificar os principais 
fatores que podem interferir no processo de amamentação no puerpério imediato em um setor 
obstétrico de um Hospital da vale do Paraíba Paulista. Métodos e procedimentos: As 
acadêmicas de enfermagem foram designadas para realizar as atividades de assistência 
durante duas semanas no mês de Setembro de 2014. Foi elaborada uma estratégia de trabalho 
através de observações e participações diretas das atividades assistenciais na puérpera e no 
recém-nascido. Resultados: Foi necessário assumir a responsabilidade de orientar, prestar 
assistência aos pacientes e acompanhar os resultados satisfatórios como o autocuidado e o 
auxílio na amamentação. Inúmeras dúvidas surgiram entre as puérperas e foi possível realizar 
as orientações adequadas á todas que se pronunciaram. Conclusão: Concluímos que os 
benefícios alcançados com a experiência vivenciada foram de grande valia, gerando resultados 
significativos para as acadêmicas, além de proporcionar a oportunidade de aplicar os 
conhecimentos adquiridos na teoria na prática profissional. Também foi possível Identificar os 
principais fatores que podem interferir no processo de amamentação no puerpério imediato, 
adquirindo novos conhecimentos sobre a temática com uma visão ampliada sobre o papel do 
enfermeiro quanto à assistência a puérpera e o recém-nascido. 


