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“Aleitamento materno, um ato de 
amor”. Sob essa temática, a Revista Med- 
ABC traz neste mês de agosto um núme-
ro especial em comemoração à Semana 
Mundial de Aleitamento Materno. Trata-
se de evento global, que busca divulgar 
a importância do aleitamento materno 
exclusivo nos seis primeiros meses de 
vida do bebê, assim como da continui-
dade da amamentação até os dois anos 
de idade ou mais.

A Semana Mundial de Aleitamen-
to Materno é considerada veículo para 
promoção da amamentação. Ocorre em 
120 países e é celebrada oficialmente 
de 1º a 7 de agosto. A cada ano é defi-
nido um tema central a ser trabalhado, 
mas tanto a data quanto a temática po-
dem ser adaptadas à realidade do país, 
a fim de que sejam obtidos melhores 
resultados com o evento.

O Ministério da Saúde coordena a 
Semana Mundial de Aleitamento Mater-
no no Brasil desde 1999, respondendo 
pela adaptação do tema, elaboração e 
distribuição de materiais de divulga-
ção. As ações contam com apoio de 
organismos internacionais, secretarias 
de saúde estaduais e municipais, Rede 
Brasileira de Bancos de Leite Humano, 
hospitais amigos da criança, socieda-
des de classe e ONGs.

Esta edição da Revista MedABC con-
tou com participação fundamental do 
Departamento de Pediatria da Facul-
dade de Medicina do ABC, cuja equipe 
é responsável direta pela organização 
dos dados, orientações e informações. 
Boa leitura!
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O leite materno é funda-
mental para a saúde das crian-
ças nos seis primeiros meses de 
vida como alimento exclusivo. 
Isso porque é um alimento 
completo, fornecendo nutrien-
tes – carboidratos, proteínas 
e gorduras – em quantidades 
adequadas, vitaminas e com-
ponentes para hidratação 
(água). Também reúne fatores 
de desenvolvimento e prote-
ção, como anticorpos, leucóci-
tos (glóbulos brancos) e outras 
importantes células de defesa, 
além de enzimas, fator bífido e 
outros contra infecções comuns 
da infância. É isento de contami-
nação e perfeitamente adapta-
do ao metabolismo da criança. 
Já foi demonstrado cientifica-
mente que a complementação 
do leite materno com água ou 
chás é desnecessária, inclusive 
em dias secos e quentes.

Além do vínculo afetivo, 
o leite materno corres-
ponde às necessi-

dades individuais do bebê. 
Diversos fatores podem de-
terminar variações na com-
posição do alimento, entre os 
quais o estágio de lactação, 
parto prematuro, tempo de 
gestação, esvaziamento das 
mamas, entre outros.

Quanto à mulher, estudos 
mostram que o aleitamen-
to materno pode ser res-
ponsável por 2/3 da 
redução estimada no 
câncer de mama, 
sendo mais pro-
tetor quando 
mais prolonga-
do. Por outro lado, 
ter sido amamen-
tada quando bebê 
também mostra 
relação com a 
menor in-
cidên-
cia 

de câncer de mama na idade 
adulta. Muitos trabalhos publi-
cados relacionam a amamen-
tação à amenorreia pós-parto 
(ausência da menstruação) e 
ao consequente maior espa-
çamento intergestacional. Ou-

tros benefícios para 
a mulher que 

amamenta 
são o re-

torno ao 
p e s o 

p r é -

gestacional mais precocemen-
te e o menor sangramento 
uterino pós-parto (consequen-
temente, menos anemia) – de-
corrente da involução uterina 
mais rápida, provocada pela 
maior liberação de ocitocina, 
que é estimulada pela sucção 
precoce do bebê.

Após os seis primeiros me-
ses, recomenda-se que os be-
bês iniciem o consumo de ali-
mentos complementares para 
que todas as necessidades 
nutricionais de uma criança 
em franco crescimento sejam 
adequadamente atendidas. 
Contudo, manter a amamen-
tação até os dois anos de idade 
ou mais também é importan-
te, porque o aporte de 500 ml 
diários de leite materno ainda 
será capaz de fornecer cerca de 
75% das necessidades de ener-

gia, 50% das de proteína 
e 95% das de vitamina 

A, além da proteção 
imunológica.

DrA. GlEisE APArECiDA MorAEs CosTA
Pediatra e neonatologista da Faculdade de Medicina do ABC, especialista em Aleitamento Materno

Aleitamento Materno,

Um ato de amor
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DrA. GlEisE APArECiDA MorAEs CosTA
Pediatra e neonatologista da Faculdade de Medicina do ABC, especialista em Aleitamento Materno

A MULhER 
tRABALhADoRA E A 

AMAMENtAção
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Devido à grande importância da con-
tinuidade da amamentação até os dois 
anos de idade ou mais e respeitando 
a mulher trabalhadora, a Organização 
Pan-Americana da Saúde e a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OPAS/OMS) pro-
movem o aleitamento materno como a 
melhor fonte de nutrição infantil, reco-
nhecem os direitos da amamentação às 
mulheres trabalhadoras e incentivam a 
criação de salas de apoio à amamenta-
ção em locais de trabalho.

Segundo a OPAS/OMS, a Sala de 
Apoio à Amamentação é um espaço 
criado dentro do local de trabalho, onde 
a mulher pode esvaziar as mamas e ar-
mazenar seu leite em frascos de vidro 
para, em outro momento, oferecê-lo ao 
seu filho. Esse leite deve ser guardado 
em um freezer até o final do expedien-
te. Ao sair do trabalho, a mulher pode 
levar o leite para casa e oferecer a seu 
filho ou pode ainda doá-lo a um Banco 
de Leite Humano.

A legislação brasileira ampara a mu-
lher trabalhadora e contempla a ga-
rantia de emprego desde a gestação, a 
licença-maternidade remunerada e o 
apoio à prática do aleitamento materno. 
Com isso, há garantia para as mulheres 
com vínculos empregatícios formais de 
benefícios trabalhistas de apoio à ma-
ternidade e à amamentação. Entretan-
to, a intensificação da urbanização, a 
grande quantidade de mulheres que se 
inseriram na força de trabalho e o au-
mento do número de mulheres chefes 
de família têm dificultado a manutenção 
do aleitamento materno pelas mulheres 
que trabalham fora do lar – reduzindo os 
benefícios obtidos através dessa prática.

Em vista deste cenário, é necessário – 
e de fundamental importância – o apoio 
dos empregadores às suas funcionárias 
para viabilizar a manutenção do aleita-
mento materno após a licença-mater-
nidade. As mulheres que amamentam 
e que se afastam de seus filhos em vir-

tude do trabalho precisam esvaziar as 
mamas durante a jornada diária, para 
o alívio do desconforto e para manter a 
produção de leite. Na maioria das vezes 
não há nos ambientes de trabalho um 
lugar apropriado para que isso ocorra, 
o que impede que a mulher aproveite 
o leite retirado para oferecer a seu filho 
posteriormente.

Diante dessa demanda, alguns em-
pregadores têm investido em salas de 
apoio à amamentação, destinadas à re-
tirada e à estocagem de leite materno 
durante a jornada de trabalho. Já exis-
tem experiências bem-sucedidas, com 
o apoio de profissionais de secretarias 
estaduais e municipais de Saúde, que 
dão suporte para a criação dessas salas 
dentro dos locais de trabalho. E não é 
somente a dupla mãe-criança que se be-
neficia com a sala de apoio à amamen-
tação. As empresas e os órgãos públicos 
ganham com o menor absenteísmo da 
funcionária, tendo em vista que crian-
ças amamentadas adoecem menos. 
Além disso, ao oferecer maior conforto 
e valorizar as necessidades de suas fun-
cionárias, o empregador pode ter como 
retorno maior adesão ao emprego e, 
consequentemente, permanência de 
pessoal capacitado. Isso certamente leva 
à percepção mais positiva da imagem da 
instituição perante seus colaboradores 
e a sociedade. Vale acrescentar que a 
implantação de salas de apoio à ama-
mentação tem baixo custo, assim como 
a manutenção das mesmas.

Em sintonia com a recomendação do 
Ministério da Saúde e da Organização 
Mundial da Saúde para que o aleita-
mento materno seja exclusivo até os seis 
primeiros meses de vida do bebê e que 
continue até dois anos ou mais, a Facul-
dade de Medicina do ABC mantém no 
campus universitário a Sala de Amamen-
tação. Inaugurado em agosto de 2015, o 
espaço instalado no prédio da Hebiatria 
está sob responsabilidade do Departa-
mento de Pediatria.

Para a Mãe: 
1. Emagrece mais rápido.

2. Menos chances de ter anemia.
3. Reduz o risco de câncer de  

mama e de ovários.
4. Menor possibilidade de 
desenvolver osteoporose.

5. Não precisa se preocupar com 
estoques de leite.

6. O leite está sempre pronto e na 
temperatura ideal.

7. Amamentar é prático nas 
mamadas noturnas,  

em viagens e passeios.
8. Menos gastos na compra de 

outros leites para o bebê.
9. Aumenta o vínculo afetivo  

entre mãe e bebê.

Para o Bebê:
1. Protege contra alergias 

alimentares,  
doenças e infecções.

2. Protege contra doenças da 
fase adulta como o diabetes, 

obesidade e a pressão alta.
3. Sugar o peito  

é um ótimo exercício para o 
desenvolvimento  

do rosto, dos dentes,  
da fala e da boa respiração.

4. Melhora o desempenho  
em testes de QI.

5. Pesquisas comprovam que bebês 
que são amamentados com leite 

materno são mais inteligentes.
6. O bebê se sente mais seguro e o 
elo entre mãe e bebê é mais forte. 

A MULhER 
tRABALhADoRA E A 

AMAMENtAção

VANtAGENS Do 
LEItE MAtERNo



Livre demanda é deixar o bebê 
mamar quando e quanto ele quiser. 
É ele quem determina quando quer 
mamar e por quanto tempo. Na livre 
demanda, o bebê deve permanecer 
no seio até ficar satisfeito e soltar 
espontaneamente.

É importante ressaltar que, apesar 
da recomendação de dar o peito 
sempre que o bebê tiver fome, isso 
não significa que todas as vezes que 
chora ele está com fome. Pode estar 
precisando apenas de colo ou de 
contato físico, por exemplo, e o peito 
pode ser oferecido como conforto 
para essas situações.

De maneira geral, não existem 
regras na livre demanda: o bebê faz 
o seu próprio ritmo e acaba criando 
uma rotina espontaneamente.

1. Ter uma norma escrita sobre 
aleitamento materno, que 
deve ser rotineiramente 
transmitida a toda a equipe 
de saúde.

2. Treinar toda a equipe de 
saúde, capacitando-a para 
implementar a norma.

3. Orientar todas as gestantes 
sobre as vantagens e o mane-
jo do aleitamento materno.

4. Ajudar as mães a iniciar o 
aleitamento materno na 
primeira meia hora após o 
nascimento do bebê (contato 
pele a pele).

5. Mostrar às mães como 
amamentar e como manter 
a lactação, mesmo se vierem 
a ser separadas de seus filhos.

6. Não dar ao recém-nascido 
nenhum outro alimento ou 
bebida, além do leite, a não 
ser que tal procedimento 
tenha uma indicação médica.

7. Praticar o alojamento conjun-
to, permitindo que a mãe e o 
bebê permaneçam juntos 24 
horas por dia.

8. Encorajar o aleitamento ma-
terno sob livre demanda.

9. Não dar bicos artificiais ou 
chupetas a crianças amamen-
tadas no seio.

10. Encaminhar as mães, por 
ocasião da alta hospitalar, 
para grupos de apoio ao 
aleitamento materno na 
comunidade ou em serviços 
de saúde. 

CoNhEçA oS 10 PASSoS 
PARA o SUCESSo Do

‘ALEItAMENto MAtERNo’
INStItUIçõES DE SAúDE DEVEM tER CoMPRoMISSo CoM A DIVULGAção  

DoS BENEFíCIoS E INCENtIVAR A AMAMENtAção

ENtENDA A 
‘LIVRE DEMANDA’

6
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LICENÇA-MATERNIDADE
À empregada gestante com 

registro em carteira, é assegurada 
a licença de 120 a 180 dias, 

sem prejuízo do emprego e da 
remuneração, podendo ter início no 

9º mês de gestação, salvo antecipação 
prescrita pelo médico (Constituição 

Nacional - Artigo 7º- Inciso XVIII).

DIREITO À CRECHE
Toda a empresa que tenha mais 

de 30 trabalhadoras com registro 
em carteira, acima de 16 anos, 

deverá ter creche ou reembolsar o 
valor do “auxílio creche” na folha 

de pagamento (CLT - Consolidação 
das Leis Trabalhistas - Artigo 389 - 

Parágrafos 1º e 2º).

DIREITO À GARANTIA NO EMPREGO
É proibida a demissão arbitrária 

ou sem justa causa da mulher 
trabalhadora, com registro em 

carteira, durante, todo o período de 
gestação e da amamentação, desde a 
confirmação da gravidez até 5 meses 
após o parto (Constituição Nacional - 

Artigo 10 - Inciso II).

O pai trabalhador, com registro 
em carteira, possui direito à licença-
paternidade, por cinco dias, confor-
me capítulo II, artigo 7º, inciso XIX, 
da CLT (Consolidação das Leis Traba-
lhistas). Mais do que isso, o pai exer-
ce papel preponderante no sucesso 
do aleitamento materno, ao apoiar 
a companheira, incentivá-la e ao 
contribuir, de maneira geral, com 
ações que promovam o bem-estar 
da família.

- Encoraje e incentive sua esposa 
a amamentar.

- Divida e compartilhe sua atenção 
com o bebê. Lembre-se de que a ama-
mentação é um período passageiro. 
Por isso, dê prioridade ao seu filho.

- Participe, sempre que possível, 
do momento da amamentação.

 - Seja paciente e compreensivo, 
ajudando sua esposa a manter a 
casa organizada e arrumada.

- Sinta-se útil durante o período da 
amamentação. Coopere nas tarefas e 
cuidados com o bebê, como trocar as 
fraldas, dar banho, vestir e colocar o 
bebê para arrotar, por exemplo.

- Mantenha-se calmo e sereno 
mesmo se estiver cansado. De-
monstre carinho, compreensão e 
evite brigas desnecessárias que 
possam prejudicar a produção de 
leite materno.

- Ocupe-se em dar mais atenção 
aos outros filhos para que não se 
sintam enciumados.

- Mantenha o hábito de acariciar 
e dizer palavras motivadoras e de 
incentivo à sua esposa.

- Fique atento às variações de 
humor de sua esposa e preste au-
xílio sempre que ela precisar de um 
“ombro amigo”.

- Não traga para casa latas de 
leite, mamadeiras e chupetas, 
pois atrapalham o sucesso da 
amamentação.

- Lembre-se: O sucesso da ama-
mentação, crescimento e desen-
volvimento saudável de seu bebê, 
além da prevenção de doenças na 
mulher, como o câncer de mama e 
anemias, depende muito de você! 
Seja um pai atuante e incentivador 
da amamentação. 

SUCESSo tAMBéM DEPENDE
DA PARtICIPAção DoS PAIS

CoNhEçA AS LEIS 
qUE PRotEGEM A 

AMAMENtAção




