
ALEITAMENTO MATERNO: ESTIMULO, APOIO E
DEFESA 

Sandra Alves da  SILVA (UnilesteMG); Verônica da Silva Almeida BARBOSA (UnilesteMG); Nilma

Maria Vargas LESSA (UnilesteMG)

Introdução: O aleitamento materno além de promover o vínculo afetivo apresenta
complementos alimentares adequados ao desenvolvimento do bebê, sendo
inquestionável seu benefício ao binômio mãe-filho. Conhecer como realizar o
aleitamento é fundamental na prevenção de intercorrências que podem levar ao
desmame precoce.  Para tal, palestras e atividades educativas se fazem importantes.
Nesse contexto foi desenvolvida uma ação dentro do projeto de extensão “Aleitamento
materno, estímulo, apoio e defesa”, cujo objetivo é levar informações à comunidade
sobre o manejo e intercorrências na lactação. Objetivo: Produzir uma palestra com
informações sobre á importância do aleitamento e esclarecimentos sobre o manejo e
intercorrências na lactação, além de elucidar questões relacionadas a mitos populares. 
Apresentar á mães, gestantes, familiares e funcionários (comunidade em geral)
informações contidas na palestra.
 Metodologia: Realizou-se uma revisão sistêmica com informações de base de dados
científicos. Como critério de inclusão utilizou-se autárquicas do governo, artigos
científicos (limitando do período de 2010 á 2012), livros didáticos, que apresentam
informações e referências sobre o assunto aleitamento materno, manejo de lactação,
intercorrências e incentivo ao aleitamento materno, como critério de exclusão os que
não apresentam as informações com clareza.
A partir de estudo dos temas foi desenvolvido um material educativo (palestra) em
slides. Utilizou-se de imagens para esclarecer o tema abordado em uma linguagem
simples e de fácil entendimento. 
 Resultados: O material educativo produzido na forma de palestra apresenta os
seguintes temas: técnicas de aleitamento materno, intercorrências no aleitamento,
mitos relacionados á amamentação, valor nutricional do leite materno, posições
adequadas para amamentar e a importância da “pega” correta, vantagens do
aleitamento para mãe e o bebê, desvantagens do uso de mamadeiras e o risco de
contaminação pelas mesmas, bem como a atenção dispensada pelo SUS (Sistema
Único de Saúde) no atendimento á gestante. A palestra apresenta-se de forma didática
com slides e figuras, de fácil entendimento e numa sequência que facilita a
compreensão e aprendizado. A mesma será ministrada em postos de saúde
devidamente cadastrados na instituição, grupos de apoio á gestante CRAS (Centro de
Referencia de Assistência Social), igrejas, hospitais, buscando-se enfatizar e incentivar
e apoiar o aleitamento materno, assim como nortear quanto ás intercorrências ou
prevenção das mesmas.  Conclusão: Conclui-se que a busca de dados foi fundamental
para o aprendizado de produzir palestras e abordar o tema aleitamento materno de
forma clara e objetiva. Espera-se que com á apresentação da palestra na comunidade
levar informações sobre o aleitamento e dessa forma incentivar a sua propagação,
evitando-se o desmame precoce.
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