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Proteger a amamentação: uma
responsabilidade de todos
Essa é a frase que marca a campanha do Agosto
Dourado de 2021!
O mês de agosto simboliza a luta pelo incentivo à
amamentação.
É hora de informar, enfocar, envolver-se e articular ações
para proteger e promover o aleitamento materno! Isso ajuda
a garantir a sobrevivência, saúde e bem-estar das crianças e
suas famílias.

LEITE MATERNO
Ele sacia a fome e impulsiona o viver. É, naturalmente, indispensável
nos primeiros momentos de existência. Assim é o leite materno: a
base da vida. A recomendação mundial é de que o aleitamento deve
ser exclusivo até os 6 meses e complementado com a adição de
alimentos variados até os dois anos ou mais.
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AGOSTO DOURADO
Estamos entrando em agosto: um mês dedicado às ações de
promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno. A data foi
instituída no Brasil por meio da Lei 13.435 de 12 de abril de 2017.
A cor é uma alusão à definição da Organização Mundial de Saúde
(OMS) ao leite materno: alimento padrão ouro para a saúde dos
bebês.

MOVIMENTO MUNDIAL
Várias comemorações que fazem alusão ao aleitamento são
celebradas no mundo todo! A Semana Mundial da Amamentação é
pactuada pela Aliança Mundial para Ação em Aleitamento Materno, a
Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (Unicef) em mais de 170 países.
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AGOSTO DOURADO

Proteger o aleitamento
materno é uma
responsabilidade
compartilhada.
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PARA LER
O Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2
Anos é um documento oficial do Ministério da Saúde alinhado ao
Guia Alimentar para a População Brasileira. O documento traz
recomendações e informações sobre alimentação nos dois primeiros
anos de vida com o objetivo de promover saúde, crescimento e
desenvolvimento para que elas alcancem todo o seu potencial.
Além de apoiar a família no cuidado cotidiano, subsidia os
profissionais no desenvolvimento de ações de educação alimentar e
nutricional em âmbito individual e coletivo no Sistema Único de
Saúde (SUS) e em outros setores. É um instrumento orientador de
políticas, programas e ações que visem apoiar, proteger e promover
a saúde e segurança alimentar e nutricional das crianças brasileiras. E
o melhor: está disponível gratuitamente online! É só acessar o site
http://189.28.128.100/dab/docs/portaldab/publicacoes/guia_da_
crianca_2019.pdf para acessar!
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BENEFÍCIOS PARA O BEBÊ
Queda na taxa de mortalidade
Redução de risco de desenvolver diabetes, hipertensão e
obesidade na vida adulta
Ganho de peso adequado
Melhor desenvolvimento da capacidade de aprendizagem
Redução do risco de doenças respiratórias
Auxilia o desenvolvimento da fala
Contribui para a formação da microbiota intestinal
Fornece proteção imunológica

BENEFÍCIOS PARA A MÃE
Contribui para recuperação mais rápida da gravidez
Retorno mais rápido ao peso normal
Redução do risco de câncer de ovário e de mama
Retarda a ovulação naturalmente
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AGOSTO DOURADO

O aleitamento materno é
um direito humano que
precisa ser respeitado,
protegido e cumprido.
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CUIDADOS PARA A

AMAMENTAÇÃO NA COVID-19
A recomendação é que se mantenha o aleitamento normalmente e só
seja interrompido em alguns casos muito específicos.

É importante que a mãe e a família esclareçam todas as dúvidas com
os profissionais de saúde, e estes deem todo o apoio psicossocial
necessário, independente de mãe e ou bebê sejam suspeitos de caso
de covid ou não.

Vale ressaltar que a mãe quando infectada deve estar em condições
clínicas adequadas para amamentar e concordar com as medidas
preventivas.
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MEDIDAS PREVENTIVAS GERAIS

PARA MÃES ASSINTOMÁTICAS
Usar corretamente a máscara em todo o tempo que se estiver
amamentando;

A máscara deve ser trocada a cada nova mamada;

Higienizar as mãos corretamente por 20 segundos antes de pegar o
bebê ou objetos como mamadeiras ou bombas de leite;

Evitar falar durante as mamadas;

Evitar que o bebê toque o rosto ou a máscara da mãe;

Higienizar corretamente todos os objetos que vão até a boca do
bebê.

(BRASIL 2020; Poon et al.; 2020, SBP 2020)
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

MÃES INFECTADAS OU COM
SUSPEITA
A mãe deve usar máscara cobrindo nariz e boca;

Higienizar as mãos e mamas e desinfetar objetos compartilhados

Em caso de parturientes (mães que acabaram de parir), deixar o leito
da mãe a um metro do berço do bebê;

Para mães internadas em UTI, é recomendado que o leite seja extraído
e oferecido ao bebê por uma pessoa saudável;

Fonte: Manual de Recomendações para assistência à
gestante e puérpera frente à pandemia de COVID-19
(BRASIL, 2020)
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MEDIDAS PREVENTIVAS:

MÃES INFECTADAS OU COM
SUSPEITA
Em casos confirmados, é adequado que outra pessoa em quem a mãe
confie fique responsável nos cuidados pela criança;

Em caso de puérperas não estáveis, é melhor aguardar a melhora
clínica para prosseguir com a amamentação;

OBSERVAÇÃO
Não é permitida a doação de leite humano por mães que estejam
infectadas ou com sintomas gripais. Somente após a melhora é que a
doação pode ser feita.

Fonte: Manual de Recomendações para assistência à
gestante e puérpera frente à pandemia de COVID-19
(BRASIL, 2020)
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MÃES

ADOLESCENTES
A gravidez precoce pode elevar os riscos de morte do bebê e da
mãe, além de aumentar as chances de prematuridade, anemia, aborto
espontâneo, eclampsia e depressão pós-parto.

Muitos problemas psiquiátricos podem aparecer pela falta de
maturidade para enfrentar os desafios deste momento. Além disso, há
consequências para a vida dessa mãe adolescente, como evasão
escolar, dificuldade na hora de encontrar um emprego, falta de
autonomia e baixa renda.

19.000

esse é o número de crianças
nascidas em 2019 que
nasceram de mães que tinham
entre 10 e 14 anos.

Alguns desses casos são
provenientes
de
abuso
sexual, o que piora ainda
mais a saúde mental da mãe
e as consequências para a
criança.

(UNICEF/UNFPA, 2017)
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MÃES

ADOLESCENTES
Cenário em queda
A taxa de fecundidade entre adolescentes caiu. São

48/1.000 ao ano

em 2019 entre 15 a 19 anos com queda de 40,7% em
comparação a 2000.

Já entre adolescentes de 10 a 14 anos, houve redução de 26,5%
em relação ao mesmo período com taxa de fecundidade de

2,47/1.000 ao ano
em 2019.

Em 2000, a taxa era de

3,36/1.000 ao ano.
No entanto, os números ainda são altos.
(MONTEIRO; MARTINS; RODRIGUES, 2019)
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MÃES

ADOLESCENTES
As causas apontadas são a falta de informação quanto à saúde e
métodos contraceptivos, esclarecimento dos riscos de uma gravidez
precoce pela família e pela escola.
(THEME-FILHA et al., 2016)

A rede de apoio à amamentação é importantíssima para
qualquer mãe. Para as adolescentes, que se encontram em
uma situação tão desafiadora e nova em sua vida, ela é
fundamental para que a criação de vínculo entre mãe e seu
bebê e compreensão da relevância da amamentação para a
sua saúde e a da criança.
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MÃES

ADOLESCENTES
Segundo um estudo publicado em 2019, os profissionais de saúde
devem atuar como coadjuvantes desenvolvendo ações contínuas
desde o pré natal, estimulando e encorajando a mãe e auxiliando pais
adolescentes a aprenderem a lidar com dificuldades com todo o
conhecimento técnico necessário;

As adolescentes do estudo reconheceram a importância da prática,
mas outros estudos mostram que, devido crenças e o contexto social
que os pais estão inseridos, pode haver dúvidas quanto a qualidade
nutricional do leite materno;

Destaca-se, então, a importância do enfermeiro prestar todos os
esclarecimentos a esse respeito;

(TESSARI et al., 2019)
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MÃES

ADOLESCENTES
A mãe e avó materna foram reconhecidas como referências
importantes por transmitir apoio e confiança nesta etapa. Além disso,
receber apoio familiar tem sido apontado como fator de proteção ao
aleitamento materno e sua manutenção.

Portanto, as ações de saúde sobre este tema devem ser direcionados
a todos que integram o convívio social da adolescente.

(TESSARI et al., 2019)
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Amamentar
uma atitude que salva
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