
 
 

 

Ações da SMAM  da Santa Mônica  
continuam até dia 7 de agosto  

 
 Oficina ‘Calça de Posicionamento’ será promovida na tarde desta quinta‐feira (2) 

 
Wedja Santos 
Assessora de Comunicação 

 
Após a abertura oficial das ações da XX Semana Mundial do Aleitamento 

Materno, as equipes multidisciplinares da Maternidade Escola Santa Mônica e da 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família da Universidade Estadual de Ciências 
da Saúde do Estado de Alagoas (Uncisal), dão continuidade as atividades de 
conscientização e informação sobre amamentação, com dois focos diferenciados: as 
mães pacientes da maternidade, que além de amamentar são potenciais doadoras de 
leite; e a população de uma forma geral, que ainda costuma propagar mitos a respeito 
da amamentação e do leite materno. 

Nesta quinta‐feira (2), às 8h30, a assistente social Elianete Correia fez palestra 
com o tema “Aspecto social das mães em processo de amamentação x Banco de Leite 
Humano”, No horário da tarde, os alunos da UNCISAMA (Programa de Educação em 
Saúde na Atenção à Amamentação) vão construir um mural sobre amamentação e 
realizar abordagens sobre os mitos e verdades da amamentação, nas unidades de 
internamento 1 e 2 e Enfermaria Canguru juntamente com Grupo de Trabalho 
Humanizado (GTH) e UNCISAMA, além de visita do Projeto Sorriso de Plantão. 

Na sexta‐feira, (3), às 8h30, as equipes de terapia ocupacional e fonoaudiologia 
da MESM, realizam a ‘Oficina da Calça de Posicionamento’ com as mães 
acompanhantes e internas da enfermaria canguru, com produção e demonstração de 
uso das peças produzidas.  

De acordo com a terapeuta ocupacional Fátima Mascarenhas as almofadas 
produzidas a partir de calça jeans com enchimento de espumas e retalhos, são 
utilizadas nas intervenções de terapia ocupacional para estimulação motora e 
sensoriais. “Além favorecer a organização de posturas funcionais dos bebês e auxiliar 
na evolução motora e do brincar, essas almofadas também são utilizadas no auxilio 
durante a amamentação, permitindo o posicionamento adequado da mãe e do bebê”,   

Ainda na sexta a enfermeira Sérgia do Carmo realiza a palestra “Como ajudar às 
mães a amamentar” –  

No domingo, das 8h30 às 14h, a ‘Onda Humana da Amamentação’ estará na 
Orla da Praia da Ponta Verde, promovendo atividades e abordagens à população, 
conscientizando para a importância do ato de amamentar, tanto para o bebê, como 
para a mãe e toda família, que desde cedo está iniciando uma alimentação adequada, 
voltada para o sucesso do bem‐estar futuro. A onda também é organizada pela 

 



 
 

 
 

Residência Multiprofissional da UNCISAL, com participação de profissionais e 
estudantes de saúde .  

Na Segunda‐feira, 6, a partir das 8h30 a pediatra e coordenadora do BLH da 
MESM, Andrea Pinheiro, fala sobre “Amamentação em situações especiais . Às 10h15, 
O banco de leite da MESM realiza homenagem às doadoras de leite. Às 14h a 
fisioterapeuta Cristina Nogueira fará palestra com o tema "Preparo das mamas para 
amamentação"  e às 16h  acontecerá uma roda de conversa sobre amamentação em 
prematuros com profissionais e mães da Enfermaria Canguru. 

As atividades da semana na MESM encerram às 14h da terça‐feira, 7, com a 
"Sensibilização sobre hábitos orais", organizada pelo Serviço de Fonoaudiologia MESM. 

 
 


