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INTRODUÇÃO: A prática do aleitamento materno traz benefícios tanto para o
lactente quanto para a mãe. Esses vão desde a aquisição de defesas para o bêbê
contra infecções e doenças ocorridas da infância até o fortalecimento do vínculo
entre o binômio mãe-filho. O enfermeiro deverá estar próximo durante e
após o parto, auxiliando as mães nas primeirasmamadas do recém-nascido, para
que o aleitamentomaterno seja iniciado o mais precoce possível, depreferência
imediatamente após o parto¹.Para que o enfermeiro possa identificar possíveis
alterações e elaborar um plano de cuidados eficaz ométodo a ser utilizado na prática
clínica para sistematizar a assistência de enfermagem é o processode enfermagem
(PE). Este é um método de tomada de decisões de forma deliberada que se
apóianos passos do método científico². Então,cabe aomesmo, estar atento a
possíveis barreiras que possam influenciar no estabelecimento de um processo de
amamentação adequado. OBJETIVO: Investigar a frequência das características
definidoras do diagnóstico de enfermagem amamentação ineficaz de um recémnascido assistido no Alojamento Conjunto. METODOLOGIA: Tratou-se de um
estudo exploratório-descritivo, do tipo relato de experiência, realizado durante o
estágio curricular da disciplina Enfermagem no Processo de Cuidar da Criança I em
uma maternidade escola do município de Fortaleza. Constituem atividades da
disciplina:realização de exame físico do recém-nascido (RN), identificação de
necessidades humanas básicas do binômio, sistematização da assistência de
enfermagem e orientações às puérperas em relação aos cuidados com o recémnascido. O estudo foi realizado no Alojamento Conjunto, no mês de abril de 2012.
Os dados do RN foram colhidos através do prontuário. Após essa etapa, procedeuse a execução do exame físico. Segundo a NANDA (2009-2011) o diagnóstico de
enfermagem amamentação ineficaz é definido como insatisfação ou dificuldade que
a mãe, bêbê ou criança experiementa com o processo de amamentação. Suas
características definidoras são criança chora na primeira hora após a amamentação,
criança exibe a agitação na primeira hora após a amamentação, incapacidade da
criança de apreender a região areolar-mamilar corretamente, processo de
amamentação insatisfatório, sinais observáveis de ingestão inadequada da criança
relacionado a interrupção na amamentação. Os dados foram analisados de forma
descritiva, discutidos de acordo com literatura pertinente. Respeitaram-se os

aspectos éticos da pesquisa de acordo com a resolução 196/96. RESULTADOS:RN
a termo, nascido de parto cesáreo, 19 horas de vida, ativo e reativo ao manuseio,
normocorado, hidratado, resquícios de secreção de parto nas vias aéreas,
respiração ruidosa e episódios de apneia na fase da inspiração, evidenciados
durante a amamentação.Criança apresenta choro na primeira hora após a
amamentação, criança exibe a agitação na primeira hora após a amamentação,
incapacidade da criança de apreender a região areolar-mamilar corretamente,
processo de amamentação insatisfatório, sinais observáveis de ingestão inadequada
da criança relacionado a interrupção na amamentação. CONCLUSÃO: Apesar de se
conhecer os benefícios da amamentação ao envolvidos no processo, torna-se
necessário a formação de alianças para que se torne uma prática efetiva e
predominante ao se tratar de alimentação de neonatos e lactentes. O diagnóstico de
enfermagem é umaimportante ferramenta nesse contexto, uma vez que possibilita
avaliação sistemática e intervenções precoces, através do desenvolvimento de
planos de cuidados individualizados. REFERÊNCIAS: ALMEIDA, Nilza Alves
Marques, FERNANDES, Aline Garcia; ARAÚJO, Cleide Gomes - Aleitamento
materno: uma abordagem sobre opapel do enfermeiro no pós-parto. Revista
Eletrônica de Enfermagem, v. 06, n. 03, p. 358-367, 2004.FOSCHIERA; Franciele;
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Eixo 1: Atenção á Saúde do Recém Nascido no Âmbito da Saúde Coletiva
Aleitamento Materno

