
APOIE AS
MÃES QUE

AMAMENTAM
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TEMOS QUE FALAR SOBRE ISSO



SE VOCÊ VÊ UMA MÃE
AMAMENTANDO EM PÚBLICO

Dê um sorriso! Ou, melhor ainda, vá
até ela, pergunte se precisa de algo
e diga uma palavra de incentivo. 

Você pode comprar uma
garrafa de água e oferecer para ela.
Não faça cara feia ou comentários
rudes! Toda mãe tem o direito de
amamentar em qualquer lugar
sem ser acuada ou agredida.



SE VOCÊ OUVE UMA MÃE
QUE AMAMENTA DIZER QUE

ESTÁ CANSADA

Fale uma palavra de conforto e
apoio, que a deixe tranquila e

segura. Ofereça ficar de olho no bebê
para que ela possa descansar,

comer, ir ao banheiro, tomar banho
ou dormir um pouco. Encoraje-a a

seguir e assegure que ela possa dar
o melhor de si. Jamais insinue que

dar leite artificial fará com que o
bebê durma melhor.



SE VOCÊ VÊ UM BEBÊ
MAMANDO FREQUENTEMENTE

É normal! Ofereça apoio! Pergunte se
a mãe precisa de algo e diga que está

fazendo um ótimo trabalho. Não
questione se ela tem leite suficiente.
Amamentar à livre demanda ajusta a

produção de leite conforme as
necessidades do bebê. Nunca sugira

desmamar antes dos 6 meses. O peito
alimenta o corpo e a alma do bebê.  



SE OUVIR UMA MÃE DIZER
QUE O BEBÊ ESTÁ GANHANDO
PESO MUITO LENTAMENTE

Pergunte se ela está feliz com o
tamanho do bebê, caso não esteja,
sugira que procure um pediatra,
banco de leite ou consultor de

amamentação. Grupos de apoio
também podem ajudar. Mães

precisam ser encorajadas. Jamais
diga que o leite dela é fraco e não
sustenta. Não sugira que o bebê

precisa de leite artificial.



SE UMA FAMILIAR OU AMIGA
ESTIVER AMAMENTANDO SEU

RECÉM-NASCIDO

Ofereça apoio, um abraço, escuta.
Veja se ela necessita de ajuda com as

coisas de casa. Leve um mimo,
assegure que ela coma e tome água.
Diga algumas palavras de incentivo!

No começo amamentar pode ser
difícil. Não se afaste dela. Sempre
ligue antes de ir visitar, evite usar

perfumes, não fume e deixe a visita
para logo se estiver doente.



SE VOCÊ NÃO GOSTA DE
VER UMA MÃE AMAMENTAR

Guarde pra você qualquer opinião
negativa e olhares de reprovação.

Se você se sente incomodado, esse
é um problema só seu. Tenha a

delicadeza de se retirar mas, acima
de tudo, reflita e procure ajuda
para entender porque isso lhe

incomoda até poder lidar de forma
saudável com a amamentação.



SE VOCÊ VÊ UMA CRIANÇA
MAMANDO

Dê um sorriso ou um olhar de
cumplicidade para a mãe, dessa
forma você estará estimulando a

que siga em frente! Não questione
porque ela 'ainda' está

amamentando. Não pergunte até
quando ela pretende amamentar. Se
recomenda a amamentação até que

a criança tenha 2 anos ou mais! 



PROCURE AJUDA!
OFEREÇA APOIO!

Aleitamento.com - Proteção e Apoio
http://aleitamento.com/

Bancos de Leite Humano
 http://bit.ly/bancosdeleite_tqfsi

Consultores Internacionais de Amamentação
no Brasil

http://bit.ly/consultores_aleitamento

GVA: Grupo Virtual de Amamentação
https://www.facebook.com/groups

/grupovirtualdeamamentacao/

Mãe de Leite
http://www.maedeleite.com.br/

Temos que falar sobre isso
https://www.temosquefalarsobreisso.com/
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