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Objetivo: O presente projeto tem como objetivo desenvolver um trabalho educativo
sobre a importância do aleitamento materno com um grupo de mães e familiares, em
postos de saúde, além de estimular, defender e apoiar a amamentação. Será realizado
um fórum para discussão de assuntos atuais sobre aleitamento. Metodologia: Trata-se
de um projeto em andamento, que será realizado em postos de saúde do município de
Ipatinga, através de palestras, distribuição de folder educativo e materiais como a
mama-amiga para demonstração das técnicas corretas de amamentação. Sendo que o
publico alvo será mães e familiares freqüentadores das Unidades Básicas de Saúde.
Além disso, está sendo organizado o Fórum de aleitamento materno, com definição do
tema, contato com palestrantes, divulgação e cerimonial.

 Resultados: Até o momento pode-se observar que está acontecendo interação de
conhecimentos sobre amamentação entre professor e alunos, onde se discute o material
utilizado nas palestras, bem como a forma de apresentá-lo. As mães terão oportunidade
de discutir assuntos relacionados ao aleitamento materno. O ápice do aprimoramento
do conhecimento acontecerá com o fórum de aleitamento. Conclusão: Conclui-se que,
apesar do projeto não ter sido finalizado, já houve interação entre os alunos e
professores na produção do material das palestras, bem como na organização do
fórum. Isso contribuirá na formação dos graduandos, estimulando características
essenciais ao profissional de saúde como iniciativa, criatividade e trabalho
multidisciplinar.

Palavras-chave: Defesa. Aleitamento. Apoio. 

Agências de fomento: UnilesteMG

11ª Semana de Iniciação Científica e 2ª Semana de Extensão - UnilesteMG "Educação com competência e respeito à vida."

Coronel Fabriciano-MG - 29/09/2010 a 01/10/2010


