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15 anos de incentivo e orientação ao 
aleitamento materno no próprio local de 
trabalho do pai ou da mãe

1995-2010



Servidores 

Magistrados

Funcionários terceirizados

Dependentes 



1995: atendimento pediátrico individual  a 
gestantes

- Dúvidas e inquietações

- Nascimento

- Cuidados ao bebê

- Realce ao aleitamento materno 
como parte integrante e primordial 
desses cuidados



A partir de 1996: Grupo de Gestantes
- Ambiente propício à troca de ideias e 

experiências

- Equipe: Pediatria, Enfermagem e Psicologia



25 Grupos de Gestantes

Média de 7 a 8 encontros 

Assuntos diversos 

Demanda espontânea

Alguns temas pré-definidos

Ênfase ao aleitamento materno



107 participações / 97 gestantes

2 perdas gestacionais

“Recall” atual (questionário via e-mail) de  
89 participantes
Resposta de 49 participantes (55%)

6 participando de grupo em andamento



1996 - 2010

“Questionário”:
• 49/49 amamentaram

• 35/49 amamentaram por mais de 6 meses

• 27/49 não conseguiram ordenhar o leite após 
o retorno ao trabalho

Acompanhamento:
• 49 /99 com seguimento de puericultura por 

pelo menos 6 meses



1996-2010
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Contato com a gestante

Vínculo com a equipe

Apoio continuado



Grande parte das famílias mantém o 

contato

Acompanhamento longitudinal da criança 

no atendimento de Puericultura – opcional

Mesma equipe



Foco na amamentação



Preparo prévio 

Segurança e tranquilidade

Espaço de Apoio em funcionamento desde 
Março de 2010



Apoio à mãe

Local adequado e acolhedor

Recomendações da ANVISA



Um depoimento ...

“Todas as tardes, desde que voltei ao trabalho, faço a 
coleta do leite que será oferecido ao João Ricardo durante 
o tempo em que permanece na creche (...)Isso se tornou 
para mim uma rotina em que colho, além do leite, 
carinho. Carinho que começa em minha casa , quando sob 
os olhares atentos de minhas filhas, o equipamento 
utilizado na extração é cuidadosamente esterilizado por 
meu marido, enquanto me arrumo para ir ao trabalho 
(...)”



Um depoimento ...
“(...) carinho que se propaga  por entre os colegas sob a 

forma de lembrança ou encorajamento, e , finalmente, que  
toma a forma de um sorriso  sempre acolhedor do pessoal 
da Saúde, onde fica a salinha de Apoio à Amamentação. 
Talvez sejam os 200ml mais importantes de leite que o 
João Ricardo possa receber. É a porção que me faz 
presente em sua memória quando estou longe fisicamente; 
é a fonte de anticorpos que ainda me é permitido 
oferecer-lhe (...) Tudo amorosamente simples e natural. 
Como a vida deve ser.”

Rosiane, mãe de João Ricardo de 8 meses



“ É possível estabelecer um clima de real 
apoio ao aleitamento materno em 
diversas situações, inclusive no próprio 
local de trabalho, um dos importantes 
círculos de apoio à mulher.”
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