




Ciclo de conferências em PORTUGAL

19 apresentações em 5 cidades sobre 13 temas em 10 dias

*Coimbra (Esenfc polo A) 16 de outubro
 Amamentação - uma questão transdisciplinar
 Amamentação – humor comCiência
 Cuidados Mãe-Canguru
 Amamentação em casais homo afetivos

 

*Porto (Unidade de Saúde Familiar Matosinhos) 17 de outubro
 Amamentação – evidências científicas
 A microbiota no parto vaginal e do leite materno – proteção para toda a vida
 Causas alegadas e reais de desmame precoce
 O pai e o aleitamento: a participação e o cuidado do homem
 Alimentação complementar e volta ao trabalho
 

Palestrante: 
Dr. Marcus Renato de Carvalho, pediatra, Docente da Faculdade de Medicina da UFRJ, especialista em aleitamento pelo IBCLC, editor do site 
aleitamento.com

Coordenação: 
Professora Doutora Adriana Pereira, investigadora , especalista em aleitamento materno, formadora da OMS/UNICEF
Dra Cristina Pincho, Especialista em aleitamento pelo IBCLC 



*Vila Real (Esevr) 21 de outubro
 A microbiologia no parto vaginal e do leite materno – o século dos pró bióticos
 Cuidado Mãe-Canguru
 Causas alegadas e reais de desmame precoce
 Amamentação - uma questão transdisciplinar
 Aconselhamento – a arte de escutar 

 

*Lisboa 22 de outubro

Hospital Fernando Fonseca, parceria com a Clínica Amamentos
 Amamentação exclusiva: impacto para toda a vida

 

*Évora (Esee) 26 de outubro
 Bancos de Leite Humano: a experiência da Rede Brasileira e Ibero-americana
 Amamentar na 1ª hora: proteção sem demora





DECLARAÇÃO de potencial
CONFLITO de INTERESSES

Resolução 1595/2000 do CFM
Resolução RDC 102/2000 da ANVISA

“Não tenho conflito de interesse ligados aos 
temas abordados nesse ciclo de conferências”.

Prof. Marcus Renato de Carvalho







http://www.diariodasaude.pt/especialista-brasileiro-fala-sobre-amamentacao/

“Elos da amamentação” 

foi tema do colóquio que trouxe à ESEnfC aquele professor do 
Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro que é especialista em Amamentação pelo 
International Board Certified Lactation Consultant.

“Amamentação – uma questão transdisciplinar”,
“Amamentação – humor comCiência”, 
“Amamentação na primeira hora”, 
“Cuidados Mãe-Canguru”, 
“A Paternidade na Maternidade” e 
“Amamentação em casais homo afetivos” 

foram os temas abordados, ao longo do dia, por este consultor brasileiro.

O colóquio “Elos da amamentação” foi organizado pelo projeto 
“Proteção, Promoção e Suporte da Amamentação”, 
inscrito na Unidade de Investigação em Ciências da Saúde: Enfermagem 
(UICISA: E), em colaboração com a Unidade Científico-Pedagógica de 
Enfermagem de Saúde da Criança e do Adolescente, da ESEnfC.

http://esenfc.pt/event/event/home/index.php?target=home&defLang=1&event=173






Amamentação em casais HOMO 
AFETIVOS

P r o f.    M a r c u s    R e n a t o    d e    C a r v a l h o, IBCLC, UFRJ
BRASIL 



Especialista brasileiro fala sobre 
amamentação

Diário da Saúde 16 Out , 2015 







        A M A M E N T A Ç Ã 0
         Evidências Científicas 

 Docente M a r c u s    R e n a t o    d e    C a r v a l h o  



CAUSAS 
de
DESMAME
PRECOCE

Alegadas 
X
Reais









AMAMENTAÇÃO,

VOLTA ao TRABALHO
&
ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

Dr.  M a r c u s    

R e n a t o    

d e  C a r v a l h o



A MICROBIOTA
do 
PARTO VAGINAL e
do LEITE MATERNO:
proteção para toda a vida Dr. M a r c u s    R e n a t o    d e    C a r v a l h o

UFRJ



A PATERNIDADE na MATERNIDADE



“Farmácia Amiga do Aleitamento 
Materno. Uma iniciativa da Associação Il 
Melograno, Itália”

Projeto apresentado pela 
Profa. Doutora 
Adriana Pereira 
em 
Coimbra, Porto e
Vila Real.

Este projeto vai ser brevemente 
implementado em Portugal sob a 
coordenação da mesma.

http://www.aleitamentomaterno.pt

http://www.aleitamentomaterno.pt/
http://www.aleitamentomaterno.pt/


AMAMENTAÇÃO na primeira hora: proteção sem demora



Associação Portuguesa pelos Direitos da MULHER na Gravidez e Parto





ACONSELHAMENTO 

é uma forma de 

EMPATIA

EMPATIA
 outro.









Sorteio de 
Lisboa:



Enfermeira do Hospital 
Fernando Fonseca de 
Lisboa, Portugal é 
sorteada com o nosso 
livro no dia 22 de 
outubro.



PRECISAMOS RECUPERAR OS FUNDAMENTOS 
CIENTÍFICOS PARA A PRÁTICA CLÍNICA DO 
MANEJO DA LACTAÇÃO

Praticar um apoio 
à Amamentação 
baseado em 
evidências









Dr. Marcus Renato de Carvalho
Departamento de Pediatria – Faculdade de Medicina  UFRJ 









O meu nome é Andreia Rocha, sou enfermeira e estive presente na conferência 
"Amamentação: bases científicas" em Matosinhos, onde fui contemplada em sorteio com um 
curso online, pelo qual estou muito grata.
...Mais uma vez muito obrigada pela oportunidade, foi um prazer ouvi-lo na conferência e 
estou ansiosa por desfrutar das aulas.

Sou a Danielle Marques Correa, mais uma vez demonstro a minha satisfação por ter 
conhecido uma pessoa tão ilustre e que tanto tem a acrescentar para a Pediatria, e o quanto 
gostei de estar presente no evento!
Venho por meio deste validar o meu e-mail para a realização do curso online no MEDPORTAL, 
ao qual fui sorteada no colóquio de hoje em Coimbra, sobre "Elos da amamentação".

Enf.ª Ana Margarida Calado de Évora também foi 
contemplada com o Curso Online 

Estou a contactá-lo de acordo com o combinado no dia 21/10, no Seminário sobre 
Aleitamento em Vila Real, para que o Professor quando tiver disponibilidade me envie as 
especificações para o Curso online.
Melhores cumprimentos, 
 Maria Daniela Miranda Leite da Silva

SORTEADAS com os CURSOS Online do MedPortal / Aleitamento.com 



Aula aberta:

Vantagens do leite materno 
+ benefícios da Amamentação



Aula degustação (gratuita):
Amamentação ao Nascimento



Uma compilação das avaliações de todos os eventos está sendo processada.



José Nunes 
Promoção Universitária 
nunes@grupogen.com.pt  
Telf: +(351) 218405666/7 

GEN | Grupo Editorial Nacional 
Editora Nova Guanabara 
Rua Eugénio de Castro Rodrigues, 7A 
1700-183 Lisboa 
www.grupogen.com·br 

 

Agradecimentos a muitos que colaboraram de várias maneiras para que esse 
Ciclo de Conferências tivesse sucesso

Adriana Pereira
Cristina Pincho
Margarida Sim-Sim
Rosa Pedroso
António Ferreira
Maria João Monteiro
Maria José Santos
Gerard Terra
Ana Raposo
José Chora
Dulce Galvão
Albertina Canastra
Ana Maria Monteiro
Isabel Rute Guarda
Christiane Ollo
Marta Stilwell 
Jacqueline Demontaigne
Cecilia Valter
Gabriela Santos
Cristina Mota
Carlo Bruno
Andréia Xavier
Flavio Navarro
Carlos Sakuragui

...

Amamentos, Clínica de Amamentação de Lisboa
SOS Amamentação 
Amamenta Porto
FW2 Agência Digital



Para mais informações: www.aleitamento.com

Muito obrigado Portugal! 
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