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ABSTRACT
O leite materno apresenta grandes benefícios nutricionais e imunológicos
para o recém-nascido (RN), sendo considerado o alimento mais seguro e
saudável. Entretanto, as mães de muitos recém-nascidos pré-termo (RNPT)
apresentam barreiras psicológicas e emocionais para iniciar e manter o
ato da lactação, fato este que contribui para um dos problemas de saúde
pública do mundo, o desmame precoce. Partindo desse pressuposto, os
profissionais de saúde devem estar atentos para essas situações e contribuir
para a estimulação do aleitamento materno em todos os RN, para isso,
podem ser utilizadas as práticas de educação em saúde. Analisar as
publicações referentes às práticas de educação em saúde utilizadas na
atenção à amamentação de prematuros. Revisão integrativa da literatura
por meio de buscas no Portal de Periódicos da CAPES e Scielo, utilizandose os descritores aleitamento materno, educação em saúde e prematuro,
combinados pelo conector booleano “e”. Consideraram-se como critérios
de inclusão: o artigo referir as práticas de educação em saúde utilizadas
na atenção à amamentação de prematuros, disponibilidade na íntegra,
no período de 2008 a 2016, em quaisquer línguas. A pesquisa resultou
inicialmente em 88 artigos, dentre os quais cinco atenderam aos critérios
de inclusão e foram selecionados para análise. Dentre as possibilidades de
educação em saúde, pode-se citar a construção de um modelo dialógico
entre mães e familiares com equipe técnica, levando-se em consideração
os saberes teórico-práticos, bem como os saberes populares. O incentivo ao
aleitamento materno deu-se também por meio da inserção do binômio mãefilho no método canguru. Ademais, um dos artigos relatou a utilização da
literatura de cordel como forma de disseminação de informações acerca da
amamentação em prematuros. A revisão integrativa da literatura apontou
que todos os RN são beneficiados com o aleitamento materno, mas é dado
o destaque para o fornecimento de um alimento completo nutricional
contribuirá para o seu adequado desenvolvimento. Dessa maneira, as práticas
de educação em saúde são de suma importância na atenção ao prematuro,
e quando são realizadas por uma equipe multiprofissional tendem a atingir
grandes êxitos, pois há o compartilhamento de experiências e vivências de
várias áreas.
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