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CURSO DE ACONSELHAMENTO EM ALEITAMENTO MATERNO 

A Associação SOS Amamentação, em parceria com a ESEL 

 ( Escola Superior de Enfermagem de Lisboa) irá realizar um Curso de 

Aconselhamento em Aleitamento Materno, segundo as recentes directivas 

da OMS/UNICEF 

 A duração será de 40h + 10h de módulos adicionais.  

Data e Horário:  13,14 e 15 de Fevereiro (5ª,6ª e sábado - das 9h às 19h) , 

6,7, 13 e 14 de Março ( 6ª e sábado – 17,30h às 22,30h) 

Destinatários: profissionais de saúde que pretendam desenvolver as suas 

competências em aleitamento materno,  voluntárias da Sos Amamentação 

que queiram fazer actualização, mães e outros profissionais que trabalham 

ou estão interessados em trabalhar no apoio às mães e suas famílias na 

área do aleitamento materno dando continuidade ao apoio interpares 

aconselhado pela Unicef/OMS ( Passo 10 – IHAB) 

Pretende-se que fiquem sensibilizados para a importância da promoção e 

apoio ao aleitamento materno e desenvolvam competências em 

Aconselhamento em Aleitamento Materno.  

Se o desejarem poderão colaborar como voluntários na Associação Sos 

Amamentação 

OBJECTIVOS : 



• Desenvolver competências sobre aleitamento materno; 

 • Desenvolver a capacidade de ouvir e aprender por parte dos 

conselheiros;  

• Desenvolver a capacidade de desenvolver confiança e dar apoio, por 

parte dos conselheiros; 

 • Providenciar conhecimentos e bases científicas actualizados sobre o 

processo do aleitamento materno; 

 • Melhorar os conhecimentos sobre a fisiologia da lactação e alterações 

mamárias, tendo em vista uma mais cuidada orientação;  

• Fornecer instrumentos práticos para alterar comportamentos e atitudes 

de profissionais e cidadãos face ao aleitamento materno;  

• Dar a conhecer as orientações da OMS/Unicef para o sucesso do AM e da 

alimentação infantil 

 PROGRAMA (provisório) 

Introdução ao Curso Iniciativa Amiga dos Bebés Situação Internacional, 

Nacional e Local do AM. Promoção do aleitamento materno durante a 

gravidez - HIV e AM. Promoção do aleitamento materno durante a gravidez 

- Vantagens do AM e composição do LM. 

Práticas do parto e aleitamento materno ( Filme Skin to Skin) Competências 

da Comunicação – Ouvir e aprender, desenvolver confiança e dar apoio 

(Exercícios e role-play sobre Competências de comunicação)   

Como o leite materno chega ao bebé ( visualização e discussão de filme -  

Jack Newman)  

Apoiar o aleitamento materno – pega e posicionamentos 

( visualização de filme “Helping a mother to breastfeed” e  “Biological 

Nurturing”  -  uma abordagem natural, de Susanne Colson) 

Proteção do aleitamento materno - Política e Promoção do Aleitamento 

Materno Código Internacional de Comercialização dos Substitutos do Leite 

Materno  

Práticas que auxiliam o aleitamento materno ; Como colher uma história de 

amamentação ; Práticas sobre aconselhamento  



 Questões relacionadas com a saúde materna - medicação, nutrição e 

sexualidade 

 Prática Clínica I + Prática Clínica II + Prática clinica III ( Puerpério, grávidas e 

extracção de leite – práticas de aconselhamento, colher história de 

amamentação) – numa instituição hospitalar 

 Pouco leite - Aumento de produção de leite e relactação. Curvas de 

Crescimento; Lactentes com necessidades especiais. Recém-nascidos de 

baixo peso ( Filme ) Quando o bebé não pode ser alimentado ao peito. 

Cuidados com mamas e mamilos (problemas mamários) “Breast is best” - 

Visualização do filme e Discussão  

Prova de Avaliação de Conhecimentos e Correção  

Apoio continuado às mães. Legislação.  

Alimentação complementar (importância da técnica perceptiva 

aconselhada por Unicef/OMS; introdução ao método BLW) 

 Como tornar o hospital/comunidade amiga dos bebés / Como mudar as 

práticas . Avaliação e encerramento 

 

FALTAS PERMITIDAS: Só são permitidas 4 horas de falta ao longo da 

formação. Práticas Clínicas I e II e III têm presença obrigatória. Total de 

horas = 50h de formação (40h + 10h de módulos adicionais)           

 *As horas do intervalo para almoço não contam como horas de formação 

 

 PREÇO: 185 € (Inclui manual de formação e coffeebreak ) 

 Preço especial para estudantes da área de saúde e para voluntárias Sos 

Amamentação ( CONTACTAR ORGANIZAÇÃO) 

 FORMADORAS:  

Teresa Santana Félix (Directora do Curso) - Professora da Escola Superior de 

Enfermagem de Lisboa, Enfermeira,Especialista em Saúde Materna e 

Obstétrica, Formadora em Aleitamento Materno (OMS/Unicef - desde 

1996), Co-fundadora e Voluntária Sos Amamentação ( 1998), Membro da 

Comissão Nacional Iniciativa Hospitais Amigos dos Bebés, mãe de 1 filha 



Ana Lúcia Esteves Torgal - Conselheira e formadora em Aleitamento 

Materno (OMS/Unicef), Enfermeira Especialista em Saúde Materna e 

Obstétrica, Consultora de Lactação certificada internacionalmente IBCLCE , 

Voluntária Sos Amamentação, mãe de 3 filhos  

Isabel Rute Reinaldo - Conselheira ( 1996) e Formadora (2007) em 

Aleitamento Materno(OMS/Unicef), Professora do Ensino Secundário e 

Superior, Co-fundadora e Voluntária Sos Amamentação ( 1998), mãe de 8 

filhos  

Elsa Paulino - Médica Pediatra/ Neonatalogista, Co-fundadora da Clínica 

Amamentos, Conselheira e Formadora em Aleitamento Materno 

(OMS/Unicef), Consultora de Lactação certificada internacionalmente 

IBCLCE, voluntária Sos Amamentação, Co-fundadora da Clínica Amamentos, 

mãe de 4 filhos 

Graça Gonçalves - Médica Pediatra,/Neonatologista , Co-fundadora da 

Clínica Amamentos, Conselheira em Aleitamento Materno,(OMS/Unicef 

),Consultora de Lactação certificada internacionalmente IBCLCE, mãe de 2 

filhas 

Colaboradoras 

Jacqueline de Montaigne (convidada externa) - Coordenadora do IBFAN 

Portugal (Internacional Baby Food Action Network) 

 Margarida Telhado - Conselheira em Aleitamento Materno (OMS/Unicef) ; 

Coordenadora do Projeto “ Vamos Dar de Mamar” Ajuda de Mãe e 

voluntária Sos Amamentação, mãe de 3 filhos 

 Filipa Varela - Enfermeira, Conselheira em Aleitamento Materno 

(OMS/Unicef), Voluntária SOS Amamentação  

Maria João Pascoal – Enfermeira especialista em Saúde Materna e 

Obstétrica, Conselheira em Aleitamento Materno (OMS/ Unicef), 

Voluntária SOS Amamentação  

Cristiane Simões – Conselheira em Aleitamento Materno ( OMS/Unicef), 

Formadora em “Spinning Babies”, Voluntária Sos Amamentação, mãe de 2 

filhos 

 

 



LOCAL: Escola Superior de Enfermagem de Lisboa ( ESEL) – Pólo Calouste 

Gulbenkian ( junto ao Hospital de Sta. Maria)  

(As práticas clínicas serão realizadas num Hospital da zona) 

PRÉ – INSCRIÇÃO: 

 envie um email para associação.sos.amamentacao@gmail.com referindo o 

seu interesse em participar neste curso e enviando os seguintes dados:  

NOME COMPLETO: 

 MORADA: 

 CONTACTOS ( TLM,EMAIL, TELEFONE FIXO): 

 PROFISSÃO E FORMAÇÃO: 

 FILHOS E EXPERIÊNCIA DE AMAMENTAÇÃO:  

EXPERIÊNCIA EM APOIO A MÃES: 

 MOTIVAÇÃO PARA O CURSO:  

O QUE DESEJA FAZER APÓS O CURSO: 

 DISPONIBILIDADE PARA COLABORAR VOLUNTARIADO SOS 

AMAMENTAÇÃO:  

 

A PRÉ-INSCRIÇÃO SERÁ ASSEGURADA PELA TRANSFERÊNCIA DE 25€   (que 

será deduzido do custo total – o restante pagamento poderá ser 

fraccionado em termos a acordar) 

 NIB - 0035 0001 0003 2254 6302 6  

Mais informações:  

Direção SOS Amamentação .  Isabel Rute Reinaldo e Teresa Santana Félix 

Tlm: 91 534 09 00 / 96 297 49 15 

   


