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• INTRODUÇÃO:

• RESULTADOS:

A Educação Permanente em
Saúde (EPS), surge como uma
ferramenta para inovação e
(re)organização de práticas
rotineiras
de
trabalho,
desenvolvendo
competência
inerentes
a
enfermagem.
Pensando em hospital como
amigo da criança, atentando ao
passo nº2, que tem por objetivo
a capacitação da equipe para
prática
do
sucesso
do
aleitamento materno.
• OBJETIVO: Relatar o
desenvolvimento do curso de
boas práticas ao aleitamento
materno e aconselhamento
para profissionais.
• METODOLOGIA: Relato de
experiência da construção de
uma ação educativa realizada
no período de 01 a 10/11/2020,
direcionada
a
equipe
assistencial de enfermagem em
UTI neonatal

EPS na modalidade de
educação a distância dividido
em 5 módulos:
1º Lei 11265 e Iniciativa
Hospital Amigo da Criança
(IHAC);
2º Técnicas de aleitamento,
posicionamento e pega
3º Fisiologia da mama
problemas relacionados
amamentação

e
a

4º Desafios do aleitamento
materno ao prematuro e
método canguru
5º Técnicas de sucções, finger
feeding, relactação
• CONCLUSÃO:

Diante desse contexto, a
necessidade de implementar
uma metodologia de ensino
que seja empregada no
ambiente da prática .
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