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1. Introdução e objetivos
O aleitamento materno é um processo que envolve
interação profunda entre mãe e filho, com
consequências nutricionais para a criança, em sua
habilidade de se defender de infecções, em sua
fisiologia, no desenvolvimento cognitivo e emocional,
e em sua saúde no longo prazo, além de ter
inferências na saúde física e psíquica da mãe
(BRASIL, 2015). Devido a extrema importância do
aleitamento para mãe e filho, o presente trabalho
teve como propósito difundir e incentivar o
aleitamento materno.
2. Metodologia de estudo
A atividade educativa foi construída pelos discentes
levando em consideração a importância do
empoderamento da mulher através do profissional
enfermeiro com relação ao aleitamento materno, na
medida em que proteger a amamentação é uma
responsabilidade de todos. Recorrendo à literatura
consagrada, os alunos definiram as seguintes ações:
distribuição de laços dourados, pôster, folder
explicativo e avental de mamas educativas feito em
patchwork sobre a importância do aleitamento
materno, representação dos tipos de leite com auxílio
de copos com cores distintas e decoração dourada,
simbolizando que a amamentação é o padrão ouro
para alimentação infantil de forma exclusiva até o 6º
mês de vida. O estímulo aos alunos para construírem
a atividade educativa evidencia o protagonismo
discente no processo de ensino-aprendizagem bem
como no desenvolvimento do conhecimento técnicocientífico.

3. Resultados e discussão
Na produção da atividade educativa, o aluno
percebeu a relevância do profissional enfermeiro
como instrumento de propagação da educação
popular em saúde. Tendo em vista a importância
da promoção de autonomia da mulher, família e
comunidade frente ao vínculo e aos benefícios da
amamentação bem como à correlação com a
práxis da enfermagem pois difundir a informação
de alta fidelidade agrega valor à prática do
profissional enfermeiro.

4. Conclusões
Esta ação permitiu conectar a teoria com a
prática, resignificando a educação em saúde para
o graduando de enfermagem e promovendo a
conscientização da importância do discente como
ator principal no processo de formação profissão.
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