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Proposta de Redação  

A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de 

sua formação, redija um texto dissertativo-argumentativo em modalidade escrita formal da língua 

portuguesa sobre o tema “Aleitamento materno em questão no Brasil”, apresentando proposta de 

intervenção que respeite os direitos humanos. Selecione, organize e relacione, de forma coerente e 

coesa, argumentos e fatos para defesa de seu ponto de vista.   

 

TEXTO I 
 

Mulher-Maravilha: aleitamento materno no Brasil é referência mundial 

 

No Brasil, apenas 36,6% das crianças com até seis meses de vida recebem exclusivamente aleitamento materno. Os dados são de 

2013, mas o número cresceu muito e a estatística para 2017 deve subir pelo menos mais cinco pontos percentuais. 

Apesar de baixo, o índice é referência mundial. A porcentagem é tão acima da média global que inspirou até estudo na prestigiada 

Escola de Saúde da Universidade de Yale. A pós-doutoranda brasileira Gabriela Buccini faz parte da equipe idealizadora do projeto 

Becoming Breasfeeding Friendly (Se Tornando Amigável à Amamentação, em tradução livre). O programa mede a situação do 

aleitamento exclusivo em vários países para criar um índice e definir se o país está pronto ou não para evoluir em programas de 

amamentação. 

“O BBF tem sido um grande aprendizado para nós, especialmente na hora de propor ações que precisam levar em consideração os 

gargalos específicos de cada nação — em financiamento ou questões culturais”, afirma Gabriela. 

Entendendo o índice 

A médica Rossiclei Pinheiro, do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), explica 

que as regiões mais pobres do país costumam ter indicadores mais favoráveis à amamentação. “É complexo avaliar, mas a questão 

financeira é muito importante. O leite materno é gratuito. Em outras regiões mais ricas, existe acesso e opção a outro tipo de 

alimento”, conta. 

Algumas estratégias usadas pelo governo também são importantes para explicar o aumento da porcentagem. Os 385 Hospitais Amigos 

da Criança espalhados pelo país — grupo de estabelecimentos públicos e privados comprometidos em incentivar a amamentação 

desde a hora do parto — se tornaram fundamentais. Neles, não se oferece chupeta, mamadeira ou fórmulas artificiais e uma equipe 

multidisciplinar ajuda as mães neste primeiro momento. O banco de leite materno também é importante para aquelas que não 

conseguem amamentar. 

O maior entrave quando se fala em aleitamento é a dificuldade que as mães têm em amamentar. “Às vezes, o bebê não consegue se 

encaixar para sugar de forma eficaz, a mãe tem fissura nas mamas, sente dor. A criança acaba não ganhando peso e, por causa disso, 

os pais optam pela fórmula. Um profissional de saúde para dar suporte a ela e orientar a família é fundamental”, afirma Nathalia 

Sarkis, pediatra do Centro de Medicina Fetal do Hospital Santa Lúcia. A falta de informação sobre a importância do aleitamento 

também contribui para a mãe desistir de amamentar integralmente o filho.  

[...] Mas, além de conscientizar as mães da importância do aleitamento, é preciso acabar com o julgamento por parte da sociedade. 

Muitas ainda ficam envergonhadas por ter de amamentar em público, e procuram locais específicos e escondidos quando deveriam 

ficar à vontade em qualquer lugar. 

“O Ministério da Saúde também vem fazendo campanha há muito tempo. A Sociedade Brasileira de Pediatria tem fortalecido muito a 

questão com divulgação. É preciso sensibilizar a sociedade para que a comunidade se sinta estimulada a cuidar desses bebês nos seis 

primeiros meses”, afirma Sandra Lúcia Andrade, pediatra neonatologista e coordenadora do Centro de Medicina Fetal e Gestação de 

Alto Risco do Hospital Santa Lúcia. 

Fonte: http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/culture-and-development/access-to-culture/. Acessado em 08/02/2019. 

 

TEXTO II 

 

 

Fonte: https://www.vvale.com.br/charges/charge-semana-da-amamentacao/. Acessado em 08/09/2019. 

 

http://www.projetoredação.com.br/
http://www.unesco.org/new/pt/brasilia/culture/culture-and-development/access-to-culture/
https://www.vvale.com.br/charges/charge-semana-da-amamentacao/
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TEXTO III 
 

Amamentação em público: 47% das mulheres no Brasil sofreram preconceito 

 

O leite materno é o alimento mais completo para um bebê que acaba de chegar ao mundo e a melhor maneira de atender 

às suas necessidades nutricionais, imunológicas e emocionais. Segundo a Pesquisa Global sobre Aleitamento Materno 

2015, da marca de produtos para amamentação Lansinoh, a grande maioria das brasileiras sabe disso: 98% das 

entrevistadas responderam que dar o peito é a melhor forma de nutrir um bebê.  
Vale lembrar que a Organização Mundial de Saúde preconiza o aleitamento exclusivo até os 6 meses, seguido pela 

amamentação como alimentação complementar até os 2 anos. 

A média de aleitamento exclusivo no Brasil é de apenas 54 dias. Os maiores desafios, de acordo com as entrevistadas, 

seriam a dor (26%), ter de acordar no meio da noite (13%) e a frequência das mamadas (10%). Já o maior medo estaria 

relacionado à pega do bebê (37%), seguido por não conseguir amamentar pelo tempo indicado (32%). 

Participaram 13.348 mães e gestantes, do Brasil, Canadá, China, Colômbia, França, Alemanha, México, Turquia, Reino 

Unido e Estados Unidos. Para 38% das mulheres ao redor do mundo, amamentar em público é visto como algo 

perfeitamente normal. Aqui, a porcentagem é maior, 64%. O Brasil, no entanto, aparece como o país onde mais mulheres 

dizem ter sofrido preconceito por amamentar em público (47,5%), seguido pelo Canadá (42%). A média global é de 18%. 
Fonte: https://www.vvale.com.br/charges/charge-semana-da-amamentacao/. Acessado em 08/09/2019. 

 

http://www.projetoredação.com.br/
https://www.vvale.com.br/charges/charge-semana-da-amamentacao/

