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SITUAÇÃO PROBLEMA  

•Sueli tem bebê de 1 mês de vida em 

aleitamento materno exclusivo.  

•Está preocupada como fará para  

voltar ao trabalho e manter o 

aleitamento materno exclusivo. 

 



O PROFISSIONAL NO ATENDIMENTO A ESTA 
MULHER DEVERÁ SABER:  

                        

OUVIR / APOIAR / ESTIMULAR 

 

E 

 

CONHECER 





DIREITOS DA MULHER TRABALHADORA  

• A Constituição Brasileira e a Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT),  garantem os seguintes DIREITOS a mulher trabalhadora. 

• ESTABILIDADE PARA AS GESTANTES(até o quinto mês pós parto)   

• LICENÇA MATERNIDADE 120 DIAS (180 dias- Empresa Cidadã ) 

• SALÁRIO MATERNIDADE: INTEGRAL 

o Direito de 28 dias antes e 92 dias depois do parto 

o Aborto: duas semanas 

o Natimorto: evento após sexto mês: 120dias 

o Parto antecipado: 120 dias 



LICENÇA PATERNIDADE 

 

PRORROGAÇÃO DA LICENÇA 
MATERNIDADE POR DUAS SEMANAS 

(EXCEPCIONAL)(CID : z29.1) 

 

DOIS DESCANSOS DE MEIA HORA 

 

CRECHE OU AUXÍLIO CRECHE 



 Art. 1º da Lei nº 6.202 de 17de abril de 1975, 
a ESTUDANTE GESTANTE terá direito de 
receber o conteúdo das matérias escolares em 
sua residência a partir do 8º mês de gestação 
e durante os 3 meses após o parto, 
ficando a mesma assistida pelo regime de 
exercícios domiciliares. Prermite a 
obtenção de suas notas através de 
trabalhos realizados em casa; 
 Lei de número 6202, 17 de abril 1979, o início 
e o fim do período em que é permitido o 
afastamento são determinados por atestado 
médico a ser apresentado á direção da escola. 
No artigo segundo, em casos excepcionais, 
devidamente comprovados por atestado 
médico o período de repouso antes e depois 
do parto poderá ser aumentado.  
 

DIREITOS DA ESTUDANTE 



• Empregada doméstica, assim definido pelo Ministério do Trabalho , 
é aquela maior de 16 anos que presta serviço de natureza contínua 
(frequente) e de finalidade lucrativa à pessoa ou a família no âmbito 
residencial destes. ( babás, cozinheiras, cuidadores de idosos, etc.)  

• A Constituição Federal de 1988 garante: licença gestante sem 
prejuízo do emprego e do salário, duração 120 dias; licença 
paternidade. O salário maternidade será pago diretamente pela 
Previdência Social à empregada doméstica, em valor do seu último 
salário de contribuição.  

• O afastamento do trabalho é determinado por atestado médico e 
deverá requerer o benefício em agência da Previdência Social ou via 
Internet (www.previdenciasocial.gov.br). Caso a gestante seja 
dispensada o empregador deverá pagar indenização equivalente ao 
salário maternidade (120 dias). 

DIREITOS DA EMPREGADA DOMÉSTICA 

http://www.previdenciasocial.gov.br/


• Lei 11.770 (licença maternidade de 6 meses – empresa 

cidadã):  

• Programa Empresa Cidadã, destinado a 

prorrogar por 60  dias a duração da licença-

maternidade; 

• Trata-se de “lei facultativa”; 

• Concede benefício fiscal para empresa; 

• Garantia do emprego; 

• Não é restrita à mãe que amamenta. 

 

EMPRESA CIDADÃ 



EMPRESA CIDADÃ 



Ampliação da  
licença  

maternidade  
de 4  

para 6 meses 
(CAMPANHA DO MINISTERIO DA 

SAÚDE) 



• Mostrar a  importância da amamentação e 

dos riscos da alimentação por fórmula; 

• Gente capacitada : familiares(PAI- AVÓ); os 

colegas no local de trabalho; os agentes 

comunitários; os grupos de mães e os 

profissionais da área da saúde (pediatras ; 

ginecologistas; enfermeiras). 

COMO DAR APOIO 



Apoio na 
casa 



• Tirar férias para aumentar a licença maternidade; 
• Se a pessoa que cuidará do bebê poderá levá-lo ao 

trabalho da mãe para que esta o amamente; 
• Ordenhar e estocar o leite antes da volta ao trabalho; 
• Aproveitar a pausa para ir amamentar, caso o 

trabalho seja perto de casa ou no horário do almoço; 
• Amamentar antes de sair e, assim que chegar em 

casa;  
• Dormir com a criança; 
• Usar outros alimentos em copo, xícara ou colher; 
• Usar creche do local de trabalho!!!  (distante da 

casa; transporte da criança...) 
 
 

ESTIMULAR 



• São locais destinados à retirada e estocagem de 

leite materno durante a jornada de trabalho e 

tem por objetivo atender às mulheres que 

precisam esvaziar as mamas durante o 

expediente para oferecer o leite à criança em 

outro momento ou até mesmo para doação a um 

BLH. 

O que são as salas de apoio à 

amamentação? 



BENEFÍCIOS DAS SALAS DE APOIO A     

AMAMENTAÇÃO 
Indiscutivel para a dupla mãe-criança! 

Para a instituição de trabalho: 

menor absenteísmo da funcionária, haja vista as 
crianças amamentadas adoecerem menos; 

maior adesão ao emprego, ao dar maior conforto 
e valorizar as necessidades das funcionárias ; 

permanência de pessoal capacitado; 

percepção mais positiva da imagem da empresa  
perante os funcionários e a sociedade. 

 



SALA DE APOIO A AMAMENTAÇÃO 

A empresa poderá usar o espaço da sala para: 

•  Entrevistas individuais;  

• Aconselhamento psicológico para as 
funcionárias;  

• Orientação nutricional para gestantes; 

• Repouso de funcionária quando em observação. 

• OBS: lembrar que a prioridade do espaço é para 
a coleta do leite das funcionárias na volta ao 
trabalho. 

 



 

 

EMPRESA 

Acesso para mães 
com dificuldades 

ou dúvidas 

Flexibilidade de 
horário para a 

coleta 

Área para extração 
e estocagem do 

leite no horário de 
trabalho 

Aulas e materiais 
sobre a 

amamentação (desde 
o PRE-NATAL) 

SALA DE APOIO A AMAMENTAÇÃO 



EUROFARMA(SP) 

TRT CAMPINAS(SP) 

Empresas com Sala de Apoio à 
Amamentação no Brasil 



BNDES  (Rio)  

CARGIL( SP )  

Empresas com Sala de Apoio à 
Amamentação no Brasil 



ANVISA (Brasília) 

ITAÚ (SP) 

Empresas com Sala de Apoio à 
Amamentação no Brasil 



• Tendo a mulher trabalho formal, informal ou 
rural ela deverá saber: 

1. como fazer a ordenha manual (a ordenha 
manual dará mais autonomia do que a ordenha 
mecânica)  

2. como e onde guardar o leite ordenhado 

3. tempo de estocagem 

4. como transportar o leite  

5. como utilizar o leite congelado no domicílio 

 

COMO AJUDAR A MULHER         

TRABALHADORA 



RESULTADOS 

Apenas SAA; 5 

SAA + 6 meses 
+ 

acompanhame
nto (pré e pós); 

3 

SAA + 6 meses 
+ orientação 
pré natal; 5 

13  Empresas na cidade de São Paulo  com SAA 
(ENAM2014) 



OBRIGADA!!! 

 

 

Contato: Rosangela Gomes dos Santos 
rgs.rgs@terra.com.br 


