
Amamentação

Conscientização para um 
crescimento saudável
Eventos discutem benefícios do aleitamento materno 
e o papel da Enfermagem neste processo

A equipe de Enfermagem do Hospital Guilherme Álvaro, em San-
tos, promoveu uma grande festa no último dia 7 de agosto para 
conscientizar as mães da importância do leite materno para o cres-

cimento saudável do bebê. O evento marcou a comemoração da Semana 
Mundial do Aleitamento Materno, celebrada entre os dias 1 e 7 de agosto, e 
envolveu as gestantes internadas na maternidade.
Ao abrir a programação, uma roda de conversa reuniu gestantes, puérperas, 
profissionais, alunos, doulas e professores para esclarecer dúvidas e mitos 
ainda remanescentes sobre essa prática fundamental, que deve ser seguida 
do dia do nascimento até os dois anos de idade.
“É incrível como ainda aparecem dúvidas sobre leite fraco ou forte. Há 
quem pense que seu leite é fraco e tem de complementar com leite artificial. 
Mas a mulher é poderosa e tem a capacidade de amamentar e fazer com que 
o bebê cresça forte, saudável e inteligente”, destacou Sira da Silva, supervi-
sora da maternidade e responsável pela organização do evento.
Segundo ela, o maior desafio da Enfermagem é mostrar às mães  que o 
leite delas fará a diferença no pleno desenvolvimento do bebê e que devem 
persistir mesmo diante de dificuldades, como possíveis fissuras nas mamas, 
muitas vezes provocadas pela pega errada. 
Para isso, o Hospital busca prepará-las desde o pré-natal, com o auxílio de 
uma equipe multiprofissional incluindo psicólogo, assistente social, nutri-
cionista, médico pediatra e enfermeira obstetra, entre outras especialidades.
“Aqui todos os bebês mamam no peito, não usamos fórmula, nem mamadei-
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ra, nem bico, é 100% leite materno. Trabalhamos o concei-
to da livre demanda, ou seja, não existe mais o costume de 
amamentar de três em três horas. Sempre que o bebê chorar 
pode ser colocado no peito”, afirmou Sira.
De acordo com a diretora técnica de saúde da Enfermagem 
materna e infantil do Hospital, Ivete Losada Alves, esse es-
tímulo contínuo tem feito cada vez mais efeito no processo 
de convencimento das gestantes e, consequentemente, na 

redução da mortalidade infantil. 
“Quando realizamos um evento como este queremos esta-
belecer um marco, mas nosso trabalho é diário. Todos os 
dias temos reuniões com gestantes de alto risco, as puérpe-
ras, que estão conosco para serem treinadas da importância 
da amamentação”, disse Ivete.
A enfermeira Judite Alves de Almeida, do banco de leite 
do Hospital Guilherme Álvaro, também diz notar essa rea-
lidade positiva. “Elas estão entendendo cada vez mais que, 
além de funcionar como uma espécie de vacina, o aleita-
mento materno é um importante elo entre a mãe e o filho”, 
analisou.
A vendedora Suzana de Matos, que acabara de dar à luz a 
filha Marcele, é exemplo disso. Mãe de dois filhos de 18 
e 15 anos, criados sem o leite materno, agora ela promete 
mudar de atitude nessa nova fase de sua vida. “Não tive 
paciência para amamentar, era muito novinha. Agora com 
ela dou de mamar toda hora e vou seguir assim”, afirmou. 
O evento contou ainda com o Momento de Beleza, pro-
porcionado às profissionais e gestantes pelo Instituto Em-
belleze, além de bingo e uma oração realizada pelo pastor 
Waldir Barbosa, da Igreja Presbiteriana Jardim de Oração.

Redução da mortalidade infantil
Também no dia 7, o COREN-SP Educação promoveu a pa-
lestra “Amamentação: Um ganho para toda a vida”, minis-
trada pela enfermeira obstetra Kelly P. Coca, docente da 
Escola Paulista de Enfermagem (Unifesp). 
Durante a apresentação, ela abordou os benefícios da ama-
mentação, o papel do profissional de Enfermagem neste 
processo e a relação da prática com os Objetivos do Milê-
nio, em busca da redução da mortalidade infantil. 
“Com o avanço dos programas de incentivo à amamenta-
ção, somado a outras medidas, a mortalidade na infância 
caiu de 69,1 % em 1980 para 16,7% em 2010”, informou 
a enfermeira.
A docente destacou ainda a participação ativa da Enferma-
gem nos diversos estágios da gestação e seu consequente vín-
culo afetivo criado com as mães. Muitas delas inexperientes, 
despreparadas ou inseguras, acabam encontrando no profis-
sional não apenas o conhecimento técnico, mas também aco-
lhimento e atenção.
“Tão importante quanto os procedimentos cirúrgicos e outras 
interferências, a orientação e acompanhamento prestados à 
mulher são partes fundamentais no quadro de mortalidade que 
se busca reverter”.
Para a gestante Izabel Cristina Garcia, que atua como auxiliar e 
técnica de Enfermagem na Associação Paulista para o Desenvol-
vimento da Medicina (SPDM), a palestra foi uma oportunidade 
de obter conhecimentos técnicos e científicos importantes para 
oferecer um atendimento de melhor qualidade. “Hoje obtive es-
clarecimentos sobre a amamentação que me serão úteis como 
mãe e profissional”, acrescentou.
Embora não haja formação específica sobre aleitamento mater-
no, Kelly recomenda ao profissional que busque em cursos, pa-
lestras e outras atividades as informações necessárias para orien-
tar as gestantes e mães, mantendo-se sempre ciente de seu papel 
no combate à redução da mortalidade infantil.

Suzane: mãe consciente de seus deveres 

Evento no COREN-SP também abordou a importância do leite materno
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