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TODAS AS ATIVIDADES SERÃO SÍNCRONAS
Data

Local

Horário

08/02/21

Google
Meet

14:0017h

15/02/21

22/02/21

Google
Meet

Google
Meet

14:0017h

14:0017h

Atividade
Docente
14:00-15:00h: Apresentação do Cronograma, Pactuações
Legislação e políticas de proteção ao aleitamento materno (Márcia)
15:15-16h: Leitura do Artigo: Boccolini CS, Carvalho ML, Oliveira MI. Fatores associados ao aleitamento materno
exclusivo nos primeiros seis meses de vida no Brasil: revisão sistemática. Rev Saúde Pública 2015; 49(91), 1-16.
Disponível em:
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-89102015000100409&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
Márcia e
Júlio
16:00-17h: Debate
Perguntas norteadoras:
1-O que você entendeu sobre o artigo? Faça uma síntese mental sobre problema de pesquisa, objetivo, método,
resultados.
2-De que maneira o artigo pode contribuir para a sua práxis em aconselhamento sobre aleitamento materno?
Tarefa: Postar resenha no portal didático sobre o artigo (6 pontos)
14:00-15:00h: Uso de medicamentos, drogas lícitas e ilícitas e amamentação (Júlio)
15:15-16h: Leitura do artigo: RAMINELLI, Michele; HAHN, Siomara Regina. Medicamentos na amamentação: quais as
evidências?. Ciênc. saúde coletiva, Rio de Janeiro , v. 24, n. 2, p. 573-587, Feb. 2019 . Available from
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232019000200573&lng=en&nrm=iso>
16:00-17h: Debate
Márcia e
Perguntas norteadoras:
Júlio
1-O que você entendeu sobre o artigo? Faça uma síntese mental sobre problema de pesquisa, objetivo, método,
resultados.
2-De que maneira o artigo pode contribuir para a sua práxis em aconselhamento sobre aleitamento materno?
Tarefa: Postar resenha no portal didático sobre o artigo (6 pontos)
14:00-15:00h: Aleitamento materno em situações especiais: Covid-19 (Eduardo José Braga – Pediatra, mestrando
PGENF e Márcia)
Márcia e
15:15-16h: Leitura do artigo: BERTINO, E; et al. Detection of SARS-CoV-2 in Milk From COVID-19 Positive Mothers Júlio
and Follow-Up of Their Infants. Front Pediatr. 2020;8:597699. Published 2020 Oct 27.

doi:10.3389/fped.2020.597699
16:00-17h: Debate
Perguntas norteadoras:
1-O que você entendeu sobre o artigo? Faça uma síntese mental sobre problema de pesquisa, objetivo, método,
resultados.
2-De que maneira o artigo pode contribuir para a sua práxis em aconselhamento sobre aleitamento materno?

28/02/21

01/03/21

08/03/21

Google
Meet

Google
Meet

Google
Meet

14:0017h

14:0017h

08:0015h

Tarefa: Postar resenha no portal didático sobre o artigo (6 pontos)
14:00-15:00h: Aconselhamento em Aleitamento Materno (Fabiana Araújo de Santos Rocha- Enfermeira Obstetra,
mestranda PGENF e Márcia)
15:15-16h: Leitura do artigo: Souza Erdnaxela Fernandes do Carmo, Pina-Oliveira Alfredo Almeida, Shimo Antonieta
Keiko Kakuda. Effect of a breastfeeding educational intervention: a randomized controlled trial. Rev. Latino-Am.
Enfermagem
[Internet]. 2020
[cited
2020
Nov
30] ;
28: e3335. Available from:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-11692020000100407&lng=en.
Epub Sep 30,
Márcia e
2020. https://doi.org/10.1590/1518-8345.3081.3335.
Júlio
16:00-17h: Debate
Perguntas norteadoras:
1-O que você entendeu sobre o artigo? Faça uma síntese mental sobre problema de pesquisa, objetivo, método,
resultados.
2-De que maneira o artigo pode contribuir para a sua práxis em aconselhamento sobre aleitamento materno?
Tarefa: Postar resenha no portal didático sobre o artigo (6 pontos)
14:00-15:00h: Cirurgias das mamas, botox, tinturas e outros tratamentos estéticos e aleitamento materno (Júlio)
15:15-16h: Leitura do artigo: Dualde P, Pardo O, Corpas-Burgos F, et al. Biomonitoring of parabens in human milk
and
estimated
daily
intake
for
breastfed
infants.
Chemosphere.
2020;240:124829.
Márcia e
doi:10.1016/j.chemosphere.2019.124829
Júlio
16:00-17h: Debate
Perguntas norteadoras:
1-O que você entendeu sobre o artigo? Faça uma síntese mental sobre problema de pesquisa, objetivo, método,
resultados.
2-De que maneira o artigo pode contribuir para a sua práxis em aconselhamento sobre aleitamento materno?
Tarefa: Postar resenha no portal didático sobre o artigo (6 pontos)
14:00-15:00h: Aleitamento materno e microbioma (Márcia)
15:15-16h: Leitura do artigo: Fasano Alessio. Another reason to favor exclusive breastfeeding: microbiome Márcia e
Júlio
resilience,. J. Pediatr. (Rio J.) [Internet]. 2018 June [cited 2020 Nov 30] ; 94( 3 ): 224-225. Available from:

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S002175572018000300224&lng=en. http://dx.doi.org/10.1016/j.jped.2017.10.002.
16:00-17h: Debate
Perguntas norteadoras:
1-O que você entendeu sobre o artigo? Faça uma síntese mental sobre problema de pesquisa, objetivo, método,
resultados.
2-De que maneira o artigo pode contribuir para a sua práxis em aconselhamento sobre aleitamento materno?

15/03/21

22/03/21

29/03/21

Google
Meet

14:0017h

Google
Meet

14:0017h

Google

14:0017h

Tarefa: Postar resenha no portal didático sobre o artigo (6 pontos)
14:00-15:00h: Lactação Adotiva (Fabiana Araújo de Santos Rocha- Enfermeira Obstetra, mestranda PGENF e Márcia)
15:15-16h: Leitura do artigo: Gribble KD. Mental health, attachment and breastfeeding: implications for adopted
children and their mothers. Int Breastfeed J. 2006;1(1):5. Published 2006 Mar 9. doi:10.1186/1746-4358-1-5
16:00-17h: Debate
Perguntas norteadoras:
Márcia
1-O que você entendeu sobre o artigo? Faça uma síntese mental sobre problema de pesquisa, objetivo, método,
resultados.
2-De que maneira o artigo pode contribuir para a sua práxis em aconselhamento sobre aleitamento materno?
Tarefa: Postar resenha no portal didático sobre o artigo (6 pontos)
14:00-15:00h: Ganho Excessivo ou Reduzido de Peso em Crianças com aleitamento materno exclusivo (Eduardo José
Braga – Pediatra, mestrando PGENF e Márcia)
15:15-16h: Leitura dos artigos:
1- VIEIRA, Sarah Aparecida et al . Fatores associados às velocidades de ganho de peso e de comprimento nos
primeiros seis meses de vida. Cad. saúde colet., Rio de Janeiro , v. 23, n. 3, p. 309-315, Sept. 2015 Disponivel em
https://www.scielo.br/pdf/cadsc/2015nahead/1414-462X-cadsc-1414-462X201400030055.pdf
2- Fonseca, Poliana Cristina de Almeida et al. Determinantes da velocidade média de crescimento de crianças até
seis meses de vida: um estudo de coorte. Ciência & Saúde Coletiva [online]. 2017, v. 22, n. 8 [Acessado 1 Dezembro
Márcia e
2020] , pp. 2713-2726. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/1413-81232017228.18182015>. ISSN 1678-4561.
Júlio
https://doi.org/10.1590/1413-81232017228.18182015
16:00-17h: Debate
Perguntas norteadoras:
1-O que você entendeu sobre o artigo? Faça uma síntese mental sobre problema de pesquisa, objetivo, método,
resultados.
2-De que maneira o artigo pode contribuir para a sua práxis em aconselhamento sobre aleitamento materno?
Tarefa: Postar resenha no portal didático sobre o artigo (6 pontos)
14:00-15:00h: Aleitamento materno e prematuridade (Júlio)
Márcia e
15:15-16h: Leitura do artigo: Freitas Brunnella Alcantara Chagas de, Lima Luciana Moreira, Carlos Carla Fernanda Júlio

Meet

05/04/21
12/04/21

12/04/21

Lisboa Valente, Priore Silvia Eloiza, Franceschini Sylvia do Carmo Castro. Duration of breastfeeding in preterm infants
followed at a secondary referral service. Rev. paul. pediatr. [Internet]. 2016 June [cited 2020 Nov 30] ; 34( 2 ):
189-196.
Available
from:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010305822016000200189&lng=en. https://doi.org/10.1016/j.rppede.2016.02.010.
16:00-17h: Debate
Perguntas norteadoras:
1-O que você entendeu sobre o artigo? Faça uma síntese mental sobre problema de pesquisa, objetivo, método,
resultados.
2-De que maneira o artigo pode contribuir para a sua práxis em aconselhamento sobre aleitamento materno?

Google
Meet

14:0017h

Google
Meet

14:0017h

Livre
Dispersão

08:0011h

Tarefa: Postar resenha no portal didático sobre o artigo (6 pontos)
14:00-15:00h: Seminário – Comercialização de alimentos para lactentes (Alunos: Grupo 1)40 pontos
15:15-16h: Seminário – Aleitamento Materno e Inteligência (Alunos: Grupo 2)40 pontos
16:00-17h: Debate
14:00-15:00h: Seminário – Amamentação e sexualidade (Alunos: Grupo 3)40 pontos
15:15-16h: Seminário – Banco de Leite Humano (Alunos: Grupo 4) 40 pontos
16:00-17h: Debate
Vídeo: Estudos de caso: administrando dificuldades com o aleitamento materno
Disponível em : https://www.youtube.com/watch?v=1sg78IpTMV8
Tarefa: Discutir no Fórum de Discussão (6 pontos)
Avaliação Substitutiva

Márcia e
Júlio
Márcia

