
Amamentar por prazer
Não

existe um
tempo de-
termina-
do para o
desma-
me. O
aleita-
mento
deve ser
feito até
quando
mãe e filho se sentirem bem.
Um exemplo é Mylène
CamiloMendes de Oliveira
Marques, da Gerência de Co-
municação Visual. Ela ama-
mentou a filha Marianna até
os quatro anos e agora ama-
menta Maria Camlinna, que
está com dez meses. Mylène
não se intimidou diante das
críticas e dos maus conse-
lhos que recebeu, como to-

mar injeção para secar o lei-
te. Ressaltando que sempre
teve vontade de amamentar,
Mylène diz se sentir muito
apegada às filhas e que ama-
menta por puro prazer. Ela
se utilizou do recurso que
permite à funcionária se au-
sentar uma hora do serviço,
para amamentar o filho, até
que este complete seis me-
ses.

Cuidados na gravidez
Os primeiros momentos da

ama-mentação são os mais difí-
ceis para as mães que não se
preparam para o aleitamento.
As dificuldades de sucção do

materno pode causar às crian-
ças. "Eu sei que o leite é o
melhor alimento que existe e
vou amamentar porque é im-
portante", diz.

bebê e rachaduras no
bico do seio das mu-
lheres são comuns.
Para evitar esses pro-
blemas, a funcionária
dasecretaria-Geralda
Mesa, Helma Clark
Hattler,toma algumas
medidas. Helma, que
espera seu bebê para
setembro, diz que pre-
tende amamentar ejá
neste mês participará
de um programa que
orienta as mães sobre
as possíveis dificulda-
des que encontrarão.
Helma tem conheci-
mento dos problemas
que a falta do leite
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Leite materno traz benefícios sem preço
Alguns dizem que "de graça, até injeção na testa".

Agora imaginem quando o que está sendo oferecido traz
benefício nutricional, psicológico e econômico, como o
leite materno. Muitas são as suas vantagens. Ele combate
infecções, possui uma grande quantidade de hormônios
que ajudam o desenvolvimento do cérebro e dos órgãos
sexuais do bebê, além de contribuir para a saúde da mãe.
As proteínas, vitaminas, o fósforo, ferro e cálcio presentes
no leite suprem as necessidades nutritivas da criança e
propiciam um efeito laxante.

A amamentação é incentivada por profissionais e
instituições ligadas à saúde. Freqüentemente são realiza-
das campanhas com esse objetivo, como a Semana
Mundial de Amamentação, que este ano acontece entre P
e 7 de agosto. Além do estímulo ao aleitamento materno,
a campanha mostra a importância da implantação do
alojamento conjunto - mães e recém-nascidos no mesmo
quarto - bem como do banco de leite humano.

Alternativas - Na década & 70, houve uma redução
no número de mães que amamentavam os filhos. Muitas
mulheres fizeram essa opção por falta de informação e
outras, por se deixarem influenciar por conceitos equivo-
cados, como leite fraco ou falta de leite. Atualmente, 11
funcionárias da Assembléia estão de licença-maternida-
de. E várias são as que amamentaram. O trabalho não foi
empecilho para quem queria amamentar e sabia da sua
importância. Tirar o leite do peito antecipadamente,
intercalar as mamadas com alguma fruta, ir em casa para
amamentar foram artifícios usados por algumas funcioná-
rias. Os especialistas dizem que o bebê deve se alimentar
exclusivamente de leite materno até os seis meses de
vida, sem qualquer risco de perda nutricional.

Longe das doenças

os sete meses",
ressalta. Ao amamentar. Mô-
nica propiciou a Bernardo um
ambiente enilquecedor. É com-
provado cientificamente que,
aos cinco anos, a criança que
recebe leite materno apresenta
uma capacidade intelectual
mais elevada do que as outras
que não o receberam.

dez meses em
que foi ama-
mentado,
Bernardo nun-
ca teve uma
gripe ou infec-
ção, mesmo
freqüentando a
escola desde

O afeto e a união que o ato
de amamentar proporcionam
valem todas as limitações. Foi
assim com Mônica Rodrigues
Campomori, da Gerência de
Documentação e Informação,
durante os seis meses em que
permaneceu em casa, amamen-
tando Bernardo. "Durante os
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