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Introdução: O aleitamento materno é fundamental para saúde da criança e redução da
morbi-mortalidade infantil. Para garantir tal condição as mães devem ser
continuamente incentivadas. Todos podem ser multiplicadores do aleitamento materno,
basta ter as orientações corretas para perceber a importância dessa prática. Os
profissionais da saúde estão habilitados e devem realizar estratégias para formar
multiplicadores do aleitamento materno. Palestras educativas representam uma
maneira simples e eficiente de educação em saúde. O presente trabalho trata-se de um
fragmento do projeto de extensão: aleitamento materno estímulo apoio e defesa,
composto de palestras educativas, com objetivo de formar multiplicadores do
aleitamento na comunidade. Objetivo: Incentivar, apoiar e estimular o aleitamento
materno através de palestras educativas direcionadas a babas de creche, para que
através delas as mães que são recebidas nas creches possam ser estimuladas a
amamentar seus filhos. Metodologia: Para construção da palestra foram utilizados
artigos publicados em revistas nacionais selecionados a partir das bases de dados
científicos como scielo, medline e lillacs, além de sites eletrônicos oficiais de
autarquias do governo brasileiro que enriquecesse os conhecimentos em aleitamento
materno e que fundamentassem a palestra de multiplicadores do aleitamento. Foram
utilizados os seguintes descritores: multiplicadores do aleitamento materno, incentivo,
promoção do aleitamento materno, técnicas de aconselhamento, recursos didáticos. As
palestras foram desenvolvidas com recursos didáticos apropriados ao público.
Resultados: Ate o momento realizou-se a produção da palestra de incentivo ao
aleitamento materno, em apresentação de slides, com conteúdo simples e de fácil
entendimento direcionada as babas de creche. Também foi formulado um questionário
de satisfação para os ouvintes da palestra. Além disso, definiu-se a dinâmica de grupo
mais apropriada para avaliar a fixação do conteúdo.
 Essa palestra destaca a importância da creche e dos seus funcionários no estimulo ao
aleitamento materno. Entre os temas trabalhados estão: técnicas de aconselhamento,
importância de ser um multiplicador. Essa palestra será exposta no mês de julho em
creches da comunidade. 
 Conclusão: A elaboração de recursos didáticos e o levantamento de informações que
fundamentassem a palestra alem da adaptação e simplificação da linguagem técnica,
enriqueceram os conhecimentos dos alunos participantes da extensão. Espera-se
através do recurso elaborado, formar novos multiplicadores do aleitamento materno. 
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