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Introdução: É importante que a puérpera receba todas as orientações indispensáveis na alta hospitalar, pois 

o puerpério é um período delicado na vida da mulher. Em que o seu corpo sofre várias alterações 

psicoemocionais e hormonais, então é necessário ter a compreensão das informações apropriadas para os 

seus cuidados e os do recém-nascido, além disso a família também precisa ter conhecimento e participação 

do mesmo, para auxiliar a mulher neste período (GUERREIRO, et. al, 2014). Objetivo: Desenvolver na 

Unidade Materno-Infantil de um hospital do Vale do Paranhana, um preparo para a alta das puérperas, com 

orientações verbais e folder explicativo sobre os cuidados da mãe no período do puerperal, bem como os 

primeiros cuidados do recém-nascido no ambiente familiar, amamentação, consulta de puerpério e 

puericultura. Metodologia: Estudo do tipo relato de experiência a partir de uma vivência no estágio 

curricular no hospital. Disciplina do Curso de Enfermagem das Faculdades Integradas de Taquara- 

FACCAT. Para efetivar o trabalho foi consultado a base de dados da SCIELO, além de dados do Ministério 

da Saúde sobre o assunto. Considerações: Através desta educação em saúde a estagiária espera que as 

puérperas e seus familiares sintam-se mais preparados e seguros no cuidado gravídico-puerperal. O papel 

da equipe de enfermagem é indispensável nesse momento, por essa razão necessita estar capacitada para 

oferecer todas as informações adequadas (HOCKENBERRY e WILSON, 2014). O assunto é grande 

importância para o conhecimento da mulher sobre seus cuidados no puerpério e os do bebê, visto que 

permanece uma carência de informações das mesmas, como também de seus familiares.  

Descritores: Puerpério; Transtornos puerperais; Feminino. 
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