Impacto da Maternidade sobre a carreira: Os
desafios dos múltiplos papéis exercidos
pelas mulheres contemporâneas
Inessa Beraldo de Andrade Bonomi¹ Nadyla Braz², Nayara Souza
Borges² ,Bruno Lopes², Caio Martins², Felipe Boscolo Camargo²,
Luiz Otávio², Mayana Maia Costa², Sara Lauriane Faria².
¹ Professora orientadora da Universidade José do Rosário Velano –
UNIFENAS BH
² Acadêmicos do curso de medicina da Universidade José do
Rosário Velano – UNIFENAS BH
RESUMO
Atualmente no Brasil, 49% dos lares são chefiados por mulheres,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Sua
presença no mercado de trabalho fez com que grandes mudanças
sociais acontecessem. No entanto, a população feminina ainda se
enxerga diante do desafio de conciliar a vida pessoal,
principalmente a maternidade, e a vida profissional.
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METODOLOGIA
Foi realizado uma revisão
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RESULTADOS
Maternidade na Carreira da Mulher.
É imprescindível capacitar gestores
de recursos humanos em relação à
maternidade e desenvolvimento
infantil, sendo essa uma possível
alternativa de suporte às iniciativas
destinadas exclusivamente
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