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Introdução: O Puerpério é um momento crítico vivenciado pelas mulheres, pois envolve 

aspectos fisiológicos, patológicos e intercorrências, que se não detectadas, precocemente, 

podem levar às complicações e/ou morte para o binômio mãe e filho. Esses aspectos 

demandam dos profissionais de saúde e de enfermagem atenção e conhecimento para a 

promoção de um cuidado qualificado [1]. Assim, um dos aspectos fisiológicos do puerpério 

que requer atenção especial dos profissionais é o aleitamento materno, conceituado como um 

conjunto de processos nutricionais, comportamentais e fisiológicos, envolvidos na ingestão do 

leite pela criança à partir da produção materna, seja diretamente no peito ou por extração 

artificial [1]. Quanto às vantagens da amamentação para a mãe, podemos citar a redução do 

risco de contrair câncer de mama e de ovário e, para as crianças, a diminuição de riscos de 

doenças respiratórias, infecções urinárias ou diarreias [2]. No entanto, muitas mulheres e 

famílias não detém desse conhecimento e, por inúmeras vezes, devido às dificuldades iniciais 

referentes a amamentação, como a pega correta, a saída do leite, fissuras no mamilo, desistem 

do processo. Nesse cenário, cabe ao profissional de enfermagem possibilitar à mulher as 

condições necessárias para o desenvolvimento do aleitamento, estimular o autocuidado e da 

criança por meio da educação em saúde [3]. Objetivos: Relatar a experiência de acadêmicas 

de enfermagem, durante o semi-internato em enfermagem obstétrica no atendimento às 

puérperas com dificuldade na amamentação. Descrição da Experiência: Trata-se de um 

trabalho descritivo, do tipo relato de experiência, vivenciado por acadêmicas do 7° semestre 

de enfermagem, da Universidade Federal do Pará, durante o Semi-Internato em Enfermagem 

Obstétrica e Pediátrica, realizado no mês de setembro de 2019, sob a supervisão docente em 

uma maternidade localizada no município de Belém/Pará. O estágio ocorreu em uma 

enfermaria obstétrica dividida para às gestações de alto risco e puerpério. No primeiro 

momento, houve uma orientação geral da docente sobre o perfil da clinica, a forma de 

abordagem às mulheres e famílias e os procedimentos de enfermagem a serem realizados. No 

segundo momento, foram disponibilizados os prontuários para que fizéssemos leitura prévia e 

anotações preliminares como nome, idade, dias de internação e impressão diagnóstica. No 

terceiro momento, procedemos a visita de enfermagem, na oportunidade, realizamos a 

anamnese, exame físico e aferição de sinais vitais. Nesses momentos, buscamos desenvolver o 

raciocínio clínico por meio de informações sobre o pré-natal e parto. De acordo com as 

queixas das puérperas e relatos realizamos as orientações pertinentes, parte dos cuidados de 

enfermagem. No quarto momento, nos reunimos com a docente para avaliação sobre o 

atendimento às pacientes e para fazermos os registros de enfermagem no prontuário 

eletrônico: evolução e o plano de cuidados com o apontamento dos problemas potenciais, 

vigentes, metas e condutas a serem realizadas. Resultados: Foi possível observar que a 

maioria das puérperas estavam com dificuldades para amamentar, pois não sabiam sobre as 

técnicas de amamentação, como a pega correta ou até mesmo sobre a importância do 

aleitamento materno exclusivo (AME), visto que, muitas eram primíparas e não tiveram 

informação a respeito durante o pré-natal. A partir dessa deficiência, foram traçados os 
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cuidados necessários para cada caso, como a explicação e demonstração de como oferecer a 

mama ao bebê, e posteriormente a prática pela mãe. Mediante isso, foram dadas as 

orientações sobre AME, o que é, quanto tempo dura e quais os benefícios para a mãe e para o 

bebê. Para a mãe, destacamos a redução de intercorrências como hemorragias, o 

fortalecimento do vínculo mãe e bebê e o menor custo financeiro com complementação do 

leite. Para o bebê, ressaltamos o menor risco de desnutrição, redução de internações 

hospitalares por infecções do trato respiratório e por diarreias. Percebemos o quanto as 

puérperas foram receptivas diante das informações, pois demonstraram compreender que 

amamentar não é um processo simples, envolve questões sociais, biológicas, psicológicas e 

culturais. Nesse sentido, o profissional de enfermagem deve demonstrar reconhecimento das 

dificuldades inerentes a esse período e respeitar os desejos e decisões maternas. Contudo, sem 

deixar de orientar, auxiliar as mães e bebês nesse momento e estimular o aleitamento materno 

exclusivo. Ressaltamos que esse manejo sobre amamentação deve ser iniciado ainda no pré-

natal, período em que a mulher já vai compreendendo a fisiologia da lactação, os benefícios 

para si e para o bebê durante a amamentação. Entendemos que se o processo educativo 

começar precocemente, as intervenções tenderão a diminuir quando a amamentação tiver sido 

iniciada. Fato que não aconteceu com as puérperas atendidas. Diante disso, fizemos uso do 

aconselhamento por meio de estratégias como a comunicação verbal e não verbal sobre os 

benefícios da amamentação, posição e a pega adequadas durante as mamadas, favorecendo a 

promoção e o apoio ao aleitamento materno. A humanização do atendimento durante o 

período puerperal traz inúmeros benefícios e evita complicações, uma vez que dentro da 

obstetrícia são disponibilizadas técnicas que podem ser exploradas para se obter resultados 

benéficos durante todo esse período. A experiência relatada proporcionou às discentes uma 

reflexão crítica sobre o cuidado às puérperas, reafirmando a necessidade de um cuidado 

humanizado e com maior atenção relacionado ao aleitamento materno. Conclusão: Cuidar da 

mulher no ciclo gravídico-puerperal é tarefa indispensável não só para o enfermeiro como 

para a equipe multiprofissional por se tratar de um período delicado para a mulher, em que 

todo o seu organismo passa por transformações, tanto fisiológicas, como hormonais e 

emocionais. Por isso, prestar um cuidado de qualidade e humanizado durante esse período é 

fundamental para os profissionais de enfermagem. Os discentes, por sua vez, adquirem 

habilidades específicas com a vivência e assim conseguem desenvolver de forma relevante 

uma assistência integral, pautada no embasamento científico e na humanização do serviço. 

Observamos a contribuição das atividades práticas de enfermagem obstétrica, trazendo 

benefícios para o ensino e a formação acadêmica, uma vez que esse tipo de atividade instiga o 

aluno à praticar e a estudar para saber lidar com as diversas situações. Possibilita ainda a troca 

de conhecimento entre alunos e professores, além de sanar dúvidas. Foi possível também 

proporcionar o cuidado às mulheres que se encontravam internadas, promovendo atenção e 

cuidado e bem-estar. Por fim, o estágio se mostrou de grande valia para as acadêmicas, por 

promover a capacidade de aplicar o conhecimento adquirido em sala de aula na prática de um 

hospital, promover a vivência da essência da enfermagem: o cuidar; e por contribuir para a 

ampliação do seu conhecimento, adquirindo experiência no âmbito da prática. 

Descritores: Puerpério, Aleitamento materno exclusivo, Enfermagem. 
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