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RESUMO: Atualmente, com as crescentes informações de valorização do leite materno para a promoção da 
saúde dos lactentes, houve a retomada da amamentação, que tem sido divulgada e incentivada por 
organizações entidades de apoio, defesa e proteção ao aleitamento materno, na forma de programas de 
saúde da criança e da mãe, entre elas os bancos de leite humano. A fim de promover a promoção, proteção 
e o apoio ao aleitamento materno o Ministério da Saúde, em 2010, deu mais um passo para garantir o 
aleitamento materno após o fim da licença-maternidade com a campanha de criação das salas de apoio ao 
aleitamento materno em empresas, com recomendação para que as empresas e órgãos privados implantem 
tal sala e conscientize as mães a continuar amamentando. A sala é um espaço reservado para a mulher 
retirar seu leite e armazená-lo para oferecer ao bebê em casa ou doar ao Banco de Leite Humano. Este 
trabalho tem como objetivo descrever as etapas para a implantação e funcionamento da Unidade de Coleta 
de Leite Humano e Sala de Apoio ao Aleitamento Materno em Empresa localizado na clínica escola de 
Fonoaudiologia de uma instituição de ensino superior privada do município de Maringá, Paraná, identificar 
as necessidades sanitárias para seu funcionamento e caracterizar os conhecimentos de estudantes da área 
da saúde antes e após treinamento em aleitamento materno para atuação prática. As fontes de informação 
serão arquivos visuais (fotografias) e observações do funcionamento da unidade de Coleta de Leite 
Humano e Sala de Apoio ao Aleitamento Materno em Empresa. O estudo será realizado através de uma 
pesquisa através de levantamento bibliográfico, em seguida elaboração de um questionário com questões 
fechadas aplicado a 10 estudantes da área de saúde, que participarão do projeto de extensão com atuação 
prática na referida sala. Os dados serão analisados de forma quali-quantitativa para discussão dos 
resultados obtidos. Acredita-se que para a implantação da unidade de Coleta de Leite Humano e Sala de 
Apoio ao Aleitamento Materno em Empresa seja necessário o cumprimento de várias legislações do Banco 
de Leite Humano e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, bem como algumas mudanças no espaço 
físico obtido. Espera-se encontrar alguns conhecimentos corretos por parte dos estudantes da área da 
saúde antes da atividade de treinamento para a prática, com ampliação destes conhecimentos após a 
atividade. 
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