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“Nessa corrente pela vida,
cada gota  faz a diferença.”



Por que o aleitamento 
materno é tão importante?

Fortalece o vínculo entre 
mãe e filho;

Fortalece o sistema 
imunológico do bebê;

Oferece proteção contra 
diarréias, infecções 
respiratórias e alergias;respiratórias e alergias;

Mamar é um ótimo exercício 
para o desenvolvimento da 
face, dentes, e também 
contribui para uma 
boa respiração 
e fala.

De acordo com o Ministério da Saúde: “Amamentar é muito mais 
do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação 
profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado 
nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de 
infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e 
emocional, e em sua saúde no longo prazo, além de ter 
implicações na saúde física e psíquica da mãe.”

(Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_c(Fonte: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_c
rianca_aleitamento_materno_cab23.pdf)
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Orientações gerais 
O Ministério da Saúde recomenda a amamentação até 
os dois anos de idade ou mais e, de forma exclusiva, nos 
seis primeiros meses de vida.

(Fonte: https://www.gov.br/pt-br/noticias/saude-e-
vigilancia-sanitaria/2021/07/campanha-incentiva-o-al
eitamento-materno-no-brasil)

As acadêmicas de Enfermagem da Unicesumar Carolina As acadêmicas de Enfermagem da Unicesumar Carolina 
F. Pinelli, Mariana E. L Roja e Mariana S. Rodrigues, sob a 
orientação da docente Enf. Leda Favaro, prepararam 
uma série de orientações gerais para este período:

Não ofereça água, sucos, chás, ou qualquer outro 
alimento antes dos seis meses;

Siga uma alimentação saudável e não faça dietas 
de emagrecimento;

Fumar e consumir bebidas alcoólicas são práticas 
que devem ser evitadas;

Algumas práticas que desfavorecem a Algumas práticas que desfavorecem a 
amamentação são: bicos artificiais, pega 
inadequada, esperar o peito encher e 
complementar sem necessidade;

A amamentação traz uma série de benefícios para a A amamentação traz uma série de benefícios para a 
saúde da mulher: ajuda a perder o peso adquirido 
na gravidez, diminui o sangramento no pós-parto, 
reduz a chance de desenvolver anemia, câncer de 
mama e ovário, diabetes e infarto;
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Orientações gerais 
A amamentação não deve doer ou machucar. Caso 
isso ocorra, peça auxílio aos profissionais de saúde;

Não existe leite fraco. Seu leite possui todos os 
nutrientes necessários ao bebê. 

“Amamentar é alimentar de amor, 
carinho, dedicação e saúde.
Alimente uma vida. Doe leite materno!
Nessa corrente pela vida, cada gota faz 
a diferença.”

Material elaborado pelas acadêmicas do curso de Enfermagem 
da Unicesumar: Carolina F. Pinelli, Mariana E. L Roja e Mariana S. 
Rodrigues
Docente: Enf. Leda Favaro

03


