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RESUMO 
 
 

Introdução: Muitas mulheres quando começam seu pré-natal não esperam que seu tratamento 
seja tão importante para a hora do parto, neste momento a equipe de enfermagem fica 
responsável em auxiliar a mãe e o recém-nascido no processo conhecido por alojamento 
conjunto, onde a mãe e o recém-nascido permanecem juntos internados no mesmo ambiente. 
O grande objetivo é usar o auto estímulo das mães nos cuidados com os recém-nascidos. 
Dessa forma, o profissional da área de enfermagem pode auxiliar as mães sobre a saúde em 
um âmbito geral, para que as mesmas possam se sentir acolhidas e adquiram segurança e 
tranquilidade para assumir o papel de mãe. Descrição do problema: Para os profissionais de 
enfermagem as maiores dificuldades enfrentadas vão desde a falta de recursos materiais a 
humanos e, a falta desses, causam estresse elevado, angústia e ansiedade de alguns 
profissionais, além do não comprometimento com a assistência prestada. Na maioria dos 
casos, a falta de ambientes adequados com planta física inadequada, pode gerar em algumas 
mães uma resistência em seguir alguns padrões ditados pelas regras do alojamento conjunto, e 
também a falta de esclarecimento da equipe de enfermagem de como atuar corretamente e seu 
papel desempenhado nas normas desse sistema. Relevância: É importante saber que o padrão 
básico a ser seguido no alojamento conjunto é que todo trabalho deve-se iniciar a partir do pré-
natal, também ser executado no contato entre mãe e filho na sala de parto. Benefícios aos 
sujeitos estudados: Favorece o início das mães com relação ao aleitamento de seus bebês 
desde a primeira vez e à vontade delas, sabendo que todos os procedimentos devem ser 
estruturados e cuidadosamente verificados pelo hospital. Para isso, o recém-nascido não deve 
ter nenhum tipo de problema de saúde pós-parto, para permanecer sob os cuidados da mãe 
em um alojamento conjunto. Objetivos: observar as dificuldades enfrentadas pela equipe de 
enfermagem entre recém-nascidos e puérperas; incentivar a equipe de enfermagem a orientar 
as puérperas nos devidos cuidados aos recém-nascidos, esclarecendo dúvidas, orientando 
sobre o estado de saúde de ambos, até para um trabalho melhor executado. Método: As 
acadêmicas de enfermagem foram designadas para realizar a sistematização da assistência de 
enfermagem em uma unidade de maternidade de um Hospital Universitário, localizado no Vale 
do Paraíba Paulista, no período de uma semana no mês de Setembro de 2014. As estudantes 
estabeleceram como critério de avaliação, a observação da atuação da equipe de enfermagem 
da unidade e como essa participa dos cuidados diretos e indiretos com as puérperas e recém-
nascidos. Resultados: O alojamento conjunto é implantado na unidade com o intuito o qual ele 
foi criado e a equipe de enfermagem tem o conhecimento da necessidade da assistência 
integralizada e do compromisso com a educação em saúde que deve ser realizada com a mãe 
e o recém-nascido, porém não foi encontrado interesse por parte dos profissionais para uma 
efetiva atuação em conjunto com essas mães. Conclusão: Pode-se dizer que as ações de 
saúde e prevenção são importantes para promover não somente o conhecimento entre os 
profissionais da área de enfermagem, mas também às pacientes, suas condições sociais e de 
saúde, para que possam receber os melhores cuidados para satisfazer suas necessidades e do 
recém-nascido. Para isso, podemos contar com a educação continuada para os profissionais e 
uma liderança mais comprometida com o desenvolvimento da equipe e com os benefícios para 
os pacientes. 


