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Tema

Docente

Porque a Amamentação é importante para a SBP /
Panorama do Aleitamento no mundo e no Brasil

Luciana Rodrigues Silva
Elsa Regina Justo Giugliani

Amamentação: porque somos tão favoráveis a esta
prática e quais as evidências

Elsa Regina Justo Giugliani

Composição do leite humano

Joel Alves Lamounier

Microbiota e Leite materno

Cristina Targa Ferreira

O aconselhamento em aleitamento materno é
fundamental

Keiko Teruya

O papel do pai na amamentação

Luciana Rodrigues Silva

A promoção da amamentação para a família e para a
comunidade

Kleyde Ventura

Objetivos e Experiência dos Bancos de leite humano no
Brasil

João Aprígio Guerra Almeida

Políticas nacionais de apoio à amamentação

Fernanda Monteiro

Apoio à mãe que trabalha e amamenta; ensinando como
ordenhar e oferecer

Rosa Maria Rodrigues Alves

Lactação fisiológica e relactação, como e quando o
obstetra pode ajudar

Corintio Mariani Neto

Como ajudar as mães a evitar problemas relacionados
com a técnica da amamentação (pega, posição, tipos de
mamilos, como avaliar a amamentação, como prevenir
problemas mais comuns)

Leandro Nunes

Diagnóstico e tratamento da dor e das dificuldades mais
comuns na amamentação (dor, fissuras, mastite,
anquiloglossia, mitos e crenças)

Maria Beatriz Nascimento
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Hospital amigo da criança – qual sua importância

Edson Souza

Amamentação continuada e desmame: quais as
iatrogenias nesta condução

Marcus Renato Carvalho

O pediatra no consultório e no ambulatório em prol da
amamentação; atuação presencial e nas mídias

Yechiel Moises Chencinski

Dra. Luciana Rodrigues Silva
Yechiel Moises Chencinski
Quem pode dar suporte à mãe que amamenta, à equipe e
Priscila Maximino
à família: enfermeira, fisioterapeuta, nutricionista,
Maria Teresa Sanches
fonoaudióloga
Gabriela Sintra Rios
Tatiane Falcão
O bebê não ganha peso ou ganha peso demais / As
evacuações do lactente amamentado

Graciete Oliveira Vieira
Carmen Elias

Amamentação em situações especiais: gemelaridade e
crianças de idades diferentes; fenda palatina; hipotonia;
prematuridade; colostroterapia; mães adotivas,
disfunções orais do bebê

Rossiclei Pinheiro

Desmame – fatores que influenciam, como, quando e o
que se pode fazer

Roberto Issler

Alimentação complementar e suplementação de
micronutrientes

Virgínia Resende Silva Weffort

Contraindicações maternas e da criança para
amamentação; Medicamentos e drogas de abuso versus
leite materno

Joel Alves Lamounier

Amamentação no Século XXI e estratégias para seu
incentivo

Cezar Victora

Dificuldades durante a amamentação – Casos clínicos

Roberto Issler
Yechiel Moises Chencinski
Ana Paz

