
 

 

Spots para a Semana Mundial de Aleitamento Materno 2011 

Amamentação: uma experiência em 3D 

 

1. Mulher trabalhadora (mais informações em www.saude.gov.br)  

O que quero comunicar?  

VOCÊ, MULHER QUE TRABALHA FORA: REIVINDIQUE 6 MESES DE LICENÇA MATERNIDADE. 

REIVINDIQUE ESPAÇO PARA RETIRAR LEITE MATERNO DURANTE A JORNADA DE TRABALHO. 

 A Organização Mundial de Saúde, o Unicef e o Ministério da Saúde recomendam que as 

crianças mamem no peito até os primeiros seis meses de vida sem adição de água, chás ou 

sucos. Por isso, é importante que as mulheres possam usufruir de uma licença maternidade de 

seis meses. Vários governantes e empresários já estenderam essa licença a suas funcionárias, 

mas a maioria das trabalhadoras ainda não conseguiu esse benefício. 

Depois dos seis meses é recomendável que as crianças continuem mamando no peito até os 

dois anos de idade, ao mesmo tempo em que recebem uma alimentação complementar 

saudável. Por isso, é importante que as mulheres tenham facilidades no local de trabalho para 

manter a amamentação. Creches nos locais de trabalho e salas de apoio à amamentação 

podem ajudar muitas mulheres nesse período. 

Pesquisas mostram que mulheres trabalhadoras que amamentam trabalham mais satisfeitas e 

se ausentam menos do trabalho porque seus filhos adoecem menos. 

 Para quem quero falar?  

Todos. E especialmente PARA MÃES TRABALHADORAS QUE QUEREM MANTER A 

AMAMENTAÇÃO 

  

2. Método Canguru (mais informações em www.saude.gov.br)  

O que quero comunicar? 

VOCÊ PROFISSIONAL DA SAÚDE: CONHEÇA E OFEREÇA O MÉTODO CANGURU EM SEU 

HOSPITAL PARA CUIDAR MELHOR DO BEBÊ DE BAIXO PESO OU PREMATURO E DE SUA MÃE. 

  

http://www.saude.gov.br/


O nascimento de um bebê antes do tempo previsto pode dificultar a amamentação e a criação 

de um vínculo forte com sua mãe e familiares. Bebês prematuros ou que nascem com baixo 

peso costumam ficar mais tempo internados no hospital do que suas mães. Muitas vezes esses 

bebês apresentam algum problema de saúde e a amamentação pode ajudá-los a ter uma 

recuperação mais rápida. 

 O Método Canguru é um programa recomendado pela Organização Mundial da Saúde e pelo 

Ministério da Saúde para melhorar o cuidado dos bebês prematuros e ou nascidos com baixo 

peso.  

 Nesse programa a mãe pode ficar com seu bebê em contato pele a pele, conhecer suas 

necessidades e aprender aos poucos como cuidar. Assim, o Método Canguru contribui para 

fortalecer o vinculo mãe-bebê, manter a amamentação e aumentar a autoconfiança materna. 

Para quem quero falar?  

Todos, em especial PROFISSIONAIS DE SAÚDE. 

3. Aconselhamento (mais informações em www.amigasdopeito.org.br; 

http://matrice.wordpress.com/)  

O que quero comunicar?  

Por que o leite materno é bom? O leite materno é forte e adequado para o bebê, que não vai 

necessitar de outro alimento até os 6 meses de idade. Depois dessa idade o ato de amamentar 

deve ser mantido e a alimentação complementar deve ser introduzida. 

 Será que existe leite fraco? O leite nunca é fraco. A aparência do leite muda conforme a fase 

da amamentação: nos primeiros dias o leite é geralmente em pequena quantidade. É o 

colostro, leite concentrado, nutritivo e com muitos anticorpos. É a primeira vacina do bebê. No 

começo da vida é muito importante que ele receba o colostro a toda hora. Além de dar 

proteção, ajuda a treinar o jeito de mamar. Com o passar do tempo, o peito produz leite 

adequado às necessidades e à idade do bebê, mudando de aparência conforme a duração da 

mamada. No início ele é mais aguado e ao final da mamada é mais gorduroso. 

 O que fazer para ter bastante leite? Quando o bebê começa a mamar, quando nasce, ainda na 

sala de parto, a descida e a produção do leite são mais rápidas. Quanto mais o bebê mama, 

mais leite se produz. A produção do leite acontece quando o bebê suga. Beba no mínimo 

quatro copos de água por dia.Para manter boa produção de leite, a mãe deve oferecer o peito 

ao bebê sempre que ele quiser e amamentar durante a noite. Descansar também ajuda. Para o 

bebê mamar mais, não dê a ele chás, água, sucos ou outro tipo de leite nos primeiros meses de 

vida. 

 Como amamentar o bebê? A mãe deve estar confortável. Se achar necessário poderá apoiar 

os pés, os braços e as costas. O uso de travesseiros costuma ajudar. A posição do bebê 

também é importante, ele precisa estar de frente para o peito, bem encostado no corpo da 

mãe, com o bumbum apoiado pela mão da mamãe. Quando o bebê abocanha uma grande 

parte da aréola, aquela parte mais escura do peito em volta do bico, fica mais fácil extrair o 



leite de dentro do peito para a boca. Isso mantém uma boa produção de leite e protege o 

peito das rachaduras. Uma dica para o bebê abrir bem a boca e pegar bastante aréola: passe o 

bico do peito na parte que fica entre a boca e o nariz. Há mais aréola visível acima da boca do 

que abaixo. A criança deve esvaziar totalmente uma mama, para então depois ou na próxima 

mamada mamar da outra mama. 

 Por que não se deve usar mamadeira ou chupeta? Quando o bebê experimenta outro bico 

dentro da boca, ele pode ficar confuso e começar a atrapalhar-se na hora de mamar - às vezes 

isso o leva a abandonar o peito. Além disso, as mamadeiras e chupetas são difíceis de limpar e 

esterilizar, podendo causar infecções. 

 Para quem quero falar?  

Mães e familiares. 

  

4. Apoio e participação da família (mais informações em www.amigasdopeito.org.br;   

http://matrice.wordpress.com/)  

O que quero comunicar?  

A família pode ajudar na amamentação? Sim. Todos podem ajudar a mãe a amamentar: dando 

apoio, reconhecendo que a amamentação é importante para a saúde de todos, ajudando nos 

afazeres domésticos e entendendo que amamentar é um momento de muita sensibilidade. 

 Caso a mãe tenha dúvidas, quem ela deve procurar? Os Bancos de Leite Humano sempre tem 

equipes que sabem ajudar as mães na amamentação. Informe-se na sua comunidade se existe 

algum grupo de apoio à amamentação, pois eles são muito úteis. Nascer num “Hospital Amigo 

da Criança” garante um bom começo da amamentação e eles também podem ajudar. 

 Para quem quero falar?  

Todos. 

5. Banco de leite humano ((mais informações em www.saude.gov.br; 

http://www.redeblh.fiocruz.br; FONE 0800 26 88 77)   

O que quero comunicar?  

PARA QUE SERVE UM BANCO DE LEITE HUMANO (BLH)? 

Ele ajuda as mães que amamentam a esclarecer suas dúvidas, a superar as dificuldades do 

início da amamentação. 

E para as mulheres que produzem leite além das necessidades do seu bebê, eles motivam a 

doar este leite para colaborar para salvar vidas de bebês prematuros de pouco peso e doentes. 

COMO FUNCIONAA mulher que está amamentando o seu filho e sobra leite, poderá entrar em 

contato com o BLH mais próximo de sua residência. Eles farão o seu cadastro, passarão 

informações sobre como retirar o leite e armazená-lo, para depois a equipe do BLH uma vez 



por semana passar a recolher este leite congelado.No BLH, o leite materno passa por um 

tratamento chamado pasteurização e por controles que mantém a qualidade, sem nenhum 

risco para o bebê que recebe.  

QUEM SE BENEFICIA? Principalmente os bebês prematuros, com peso abaixo de 2500g, 

doentes, com infecções, internados na UTI Neonatal e Cuidados Especiais. Se você se encontra 

numa destas situações ou conhece alguém, entre em contato com um Banco de Leite Humano. 

Eles terão o imenso prazer em ajudá-la.  Você participará de um ato de solidariedade, salvando 

vidas e contribuirá para bebês sobreviverem saudáveis, diminuindo a mortalidade infantil.    

Para quem quero falar?  

Todos 

 6.  Hospital Amigo da Criança (mais informações em www.saude.gov.br)  

O que quero comunicar?  

SE VOCÊ PUDER ESCOLHER ONDE DAR A LUZ, ESCOLHA UM HOSPITAL AMIGO DA CRIANÇA. 

 No Hospital Amigo da Criança:·   As gestantes são informadas sobre as vantagens da 

amamentação e sobre como amamentar.• As mulheres são incentivadas a iniciar a 

amamentação assim que o bebê nasce, ainda na sala de parto.• As mães são ajudadas a 

encontrar a melhor posição para amamentar e a como fazer para que o bebê abocanhe grande 

parte de sua aréola, sem causar dor. • Também são ensinadas a retirar leite com as mãos, para 

manter a produção de leite, caso algum motivo faça com que se separem do bebê. • As mães 

são estimuladas a amamentar todas as vezes que o bebê quiser e pelo tempo que ele quiser, 

sem ter que obedecer a um tempo determinado para as mamadas.• A separação entre a mãe 

e o bebê é evitada. A equipe do hospital usa de soluções criativas para manter a dupla sempre 

junta. • Os profissionais evitam prescrever outros leites, adotando regras bastante rigorosas 

para as exceções. • Impedem o uso de mamadeiras ou chucas dentro da maternidade e usam 

xícaras ou copinhos para os recém-nascidos que necessitam.• Esclarecem os motivos da 

proibição dos bicos e chupetas, contando às mães e familiares os malefícios do seu uso.• E, no 

momento da alta, encaminham as mães para locais onde sabem que a amamentação será 

acompanhada e apoiada até os 2 anos ou mais.   

Para quem quero falar? 

Futuras mães e familiares. 

  

7. PROTEÇÃO DO ALEITAMENTO MATERNO (mais informações em www.ibfan.org.br)  

O que quero comunicar? 

A criança é um consumidor indefeso e vulnerável que  depende da decisão dos adultos sobre 

sua alimentação, entre outras coisas. Existem diversos produtos no mercado que podem 

interferir com a amamentação, como as fórmulas infantis, outros leites, papinhas doces e 

salgadas e cereais popularmente usados em mingaus. Além dos alimentos, vale lembrar que as 



mamadeiras e chupetas, comumente utilizadas, podem prejudicar o aleitamento e causar 

danos para a saúde das crianças. Todos esses produtos devem obedecer uma legislação, que é 

internacional e foi adotada pelo Brasil desde 1988. Essa lei existe para proteger a 

amamentação das práticas comercias e do marketing irresponsável por parte dos 

estabelecimentos que fabricam e comercializam esses produtos. Essa lei é tão importante que 

criou frases de advertência com a finalidade de alertar o consumidor sobre o uso apropriado 

dos mesmos.  Os leites desnatados e semidesnatados, por exemplo, não são indicados para 

alimentar crianças menores de 1 ano. Não só esses, mas todos os alimentos industrializados 

usados para substituir o aleitamento, só deveriam ser utilizados com indicação de pediatra ou 

nutricionista. Os rótulos das mamadeiras e chupetas alertam que crianças amamentadas não 

necessitam de bicos artificiais. As farmácias, drogarias, lojas de artigos para bebês e 

supermercados também devem cumprir essa legislação que proíbe a promoção comercial de 

fórmulas infantis para lactentes (crianças até 1 ano), bicos, chupetas e mamadeiras. Os leites 

em geral, as papinhas e os cereais, quando promovidos, devem ter uma frase de advertência, 

ao lado do produto, que alerta para a importância de, após os seis meses, continuar 

amamentando e oferecer novos alimentos.  

 Para quem quero falar?  

Para as mães, pais, avós e cuidadores de crianças pequenas, além dos profissionais de saúde 

que devem apoiar, promover e proteger o aleitamento materno.  

 

8. ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR SAUDÁVEL (mais informações em 

www.nutricao.saude.gov.br/sistemas/Enpacs) 

O que quero comunicar? 

A Organização Mundial da Saúde e o Ministério da Saúde recomendam que as crianças 

mamem no peito pelo menos até os dois anos de idade.  

A partir dos seis meses a criança está pronta para receber alimentos sólidos, bem cozidos, 

numa consistência espessa, ou seja, de purê. Não é indicado passar os alimentos pela peneira 

ou mesmo triturá-los no liquidificador para que a criança possa aprender a mastigar. Os 

alimentos devem ser amassados ou desfiados, em pedaços bem pequenos e oferecidos com 

auxílio de colher, pausadamente.  

No início, algumas crianças podem rejeitar alguns alimentos, outras aceitam bem a novidade. É 

importante manter a oferta e variar os alimentos. Aos poucos eles se adaptam a essa nova 

fase.  Quanto mais variada e colorida, mais nutritiva e estimulante se torna a alimentação da 

criança. Não é necessário utilizar grande variedade de alimentos na mesma refeição.  

Os alimentos verde-escuros (chicória, couve, brócolis, espinafre...), amarelo-alaranjados 

(cenoura, mamão, laranja, manga, abóbora...), carnes, feijões e leite materno são muito 

importantes para prevenir carências nutricionais, como anemia e deficiência de vitamina A. 

Recomenda-se que a criança consuma fígado ou miúdos uma vez por semana. É útil oferecer 

uma pequena quantidade de alimento rico em vitamina C (limão, laranja, acerola, goiaba, 



tomate...) para acompanhar o almoço e jantar, pois aumentam a absorção do ferro dos feijões 

e vegetais folhosos. 

Para quem quero falar? 

Mães e familiares. 

 

Referência: IBFAN Brasil e Senac São Paulo. Spots para a Semana Mundial de Aleitamento 

Materno 2011. Amamentação: uma experiência em 3D.IBFAN Brasil e Senac São Paulo. Spots 

para a Semana Mundial de Aleitamento Materno 2011. Amamentação: uma experiência em 

3D. 

 


