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Carta dos autores

Seja bem-vindo!

Neste módulo, sinta-se convidado a rever a importância e os benefícios da amamen-

tação para a mãe, a criança, a família e a sociedade. Além disso, veremos as políticas 

públicas e os marcos legais que protegem e promovem o aleitamento materno. 

Abordamos, nesse estudo, as ações de promoção, proteção e incentivo ao aleitamento 

materno propostas para serem realizadas por todos os profissionais da Atenção Bási-

ca, ESF e NASF. Incluímos, também, as evidências científicas atualizadas dessa área, 

com a finalidade de desconstruir mitos e construir verdades, a fim de possibilitar que 

toda a equipe de saúde seja promotora do aleitamento materno no processo de traba-

lho desenvolvido diariamente.

Bom estudo!

Objetivo do módulo

Reconhecer as ações de promoção, proteção e incentivo ao aleitamento mater-

no, além de fortalecer a prática clínica dos profissionais da Atenção Básica nesse 

processo.

Carga horária recomendada

30 horas
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Unidade 1
Aleitamento materno:  
a sobrevivência infantil 

Nesta unidade, abordaremos conteúdos que lhe permitirão identificar a situação 

dos principais indicadores de aleitamento materno, reconhecer os marcos legais 

que protegem a criança, a mulher e a família, relembrar os benefícios da amamen-

tação para a criança e a mulher, além de refletir sobre os mitos e verdades que 

envolvem o processo de amamentação.

Portanto, quando encerrarmos o estudo dessa unidade, você deverá ser capaz de 

reconhecer, trabalhar adequadamente esse tema.

Vamos adiante!
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1.1 Cenário epidemiológico 
e políticas públicas do 
aleitamento materno no 
Brasil

Em 1981 teve início, no Brasil, o Programa Nacional de 

Incentivo ao Aleitamento Materno. Desde então, governo 

e sociedade civil vêm promovendo, protegendo e apoian-

do o aleitamento materno por meio de várias ações. 

O Aleitamento Materno (AM) traz benefícios tanto para 

a criança quanto para a mãe. Para a criança, amplia 

as chances de sobrevivência, melhora as condições de 

saúde, o crescimento e o desenvolvimento, protegendo 

das infecções e da diarreia, além de reduzir o risco de 

obesidade infantil e diabetes. Para a mãe, o AM protege 

contra o câncer de mama, previne gestações próximas 

e pode proteger contra o câncer de ovário e diabetes 

tipo 2 (VICTORA et al, 2016). Os benefícios do AM alcan-

çam, sem distinção, as populações que vivem em paí-

ses de alta, média e baixa renda (ROLLINS et al, 2016).

As evidências que acabamos de ver contribuem para o 

estímulo ao aleitamento materno, que deve ser exclu-

sivo (AME) até os seis meses de vida e complementado 

até os dois anos de idade ou mais, com a introdução 

de alimentos saudáveis, conforme recomendações da 

Organização Mundial da Saúde (OMS), as quais são 

seguidas pelo Ministério da Saúde no país. A amamen-

tação é considerada a alimentação ideal para o bebê 

por contribuir para a redução das doenças infantis e 

da mortalidade infantil, um indicador de qualidade de 

vida e saúde (BRASIL, 2015; BRASIL, 2009 b, OLIVEIRA 

et al, 2013).

Para avaliar a qualidade do aleitamento materno em 

uma população, a OMS propõe o indicador de AME, que 

mede a prevalência de crianças menores de seis meses 

que estão sendo amamentadas somente com leite ma-

terno, em uma determinada população e em determi-

nado período de tempo. De acordo com a OMS, o AME 

é considerado muito bom quando alcança índices de 

90% a 100%, bom entre 50% e 89%, razoável entre 

12% e 49% e ruim de 0% a 11% (BRASIL, 2015a).

  Fluidos rituais são poções, líquidos ou misturas utilizadas em 
ritos místicos ou religiosos, com finalidade de cura, dentro de 
um contexto intercultural e de diversas práticas integrativas e 
complementares.

Nesse começo de estudo, é importante que você conheça algumas definições utilizadas em aleitamento mater-

no (BRASIL, 2015a). Confira a seguir.

Aleitamento materno: quando a criança recebe 

leite materno (direto da mama ou extraído da 

mama), independentemente de receber ou 

não outros alimentos.

Aleitamento materno exclusivo: 
quando a criança recebe somen-

te leite humano, diretamente da 

mama ou extraído, sem adição de 

qualquer outro líquido ou sólido, 

com exceção de gotas ou xaropes 

de vitaminas, sais de reidratação 

oral, minerais e medicamentos.

Aleitamento materno predominante: quando a 

criança recebe, além de leite materno, água ou bebi-

das à base de água, sucos de frutas ou fluidos 
rituais.

Aleitamento materno complemen-
tado: quando a criança recebe, além 

do leite materno, qualquer alimento 

sólido ou semissólido com a finali-

dade de complementá-lo, mas não 

de substituí-lo. Nessa categoria, 

a criança pode receber, além do 

leite materno, outro tipo de leite, 

mas esse não é considerado alimento 

complementar.

Aleitamento misto ou parcial: quando a criança re-

cebe leite materno e outros tipos de leite.
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Pesquisas apontam que o Brasil vem aumentando o percentual de crianças menores 

de seis meses em AME, passando de 3,1% (0 a 4 meses) em 1986 para 41,0% em 2008. 

Você pode observar a tendência crescente desse indicador no quadro adiante.

Quadro 1 - Evolução da Prevalência de AME no Brasil

1986
A Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde (PNDS) registrou 3,1% de 
prevalência de AME (0 a 4 meses).

1999 A I Pesquisa de Prevalência de AM (I PPAM) identificou 26,7% de AME.

2006 Na PNDS, a prevalência de AME foi de 38,6%.

2008
A II Pesquisa de Prevalência de AM (II PPAM) registrou a prevalência de 
AME de 41%.

Fonte: Brasil, 2009a; Brasil, 2009b.

A II Pesquisa de Prevalência de Aleitamento Materno, de 2008, mostrou maior pre-

valência na Região Norte do país (45,9%) e menor prevalência na Região Nordeste 

(37,0%). O estudo também aponta, dentre as capitais do país, o maior percentual de 

AME em Belém (56,1%) e o menor em Cuiabá (27,1%).

No mapa a seguir, você observará as prevalências das demais regiões do país. Esses 

resultados evidenciam melhoras significativas da situação do AM na pesquisa de 2008, 

comparando-se com os dez anos anteriores, destacando as diferenças entre as regiões 

e capitais analisadas (VENÂNCIO et al, 2010; BRASIL, 2009b).
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A Região Norte foi a que apresentou maior prevalência de AME (45,9%), seguida de 

Centro-Oeste (45,0%), Sul (43,9%) e Sudeste (39,4%), com a Região Nordeste apresen-

tando a pior situação (37,0%).

Quanto às capitais, Belém se destacou com a maior prevalência (56,1%), seguida de 

Florianópolis (52,4%), Campo Grande (50,1%) e Distrito Federal (50,0%) (VENÂNCIO et 

al, 2010; BRASIL, 2009b).

A OMS e o Ministério da Saúde recomendam o AME por seis meses e a complementação 

até os dois anos ou mais (BRASIL, 2015a). No entanto, a II Pesquisa de Prevalência de 

AM, realizada em 2008, demonstrou que a duração mediana do AME, que é a média 

de dias em que as crianças foram amamentadas exclusivamente com leite materno, 

foi menor do que dois meses (54,1 dias). A pesquisa abordou, também, a mediana 

da amamentação complementada, quando a criança recebe, além do leite materno, 

qualquer alimento sólido ou semissólido. Essa apresentou a duração média de 11,2 

meses (341,6 dias), também abaixo do recomendado (BRASIL, 2009b).

Alguns hábitos, como o uso de mamadeiras e chupetas, o uso da água, chás e 

outros leites, bem como a introdução de outros alimentos antes dos seis meses, 

interferem negativamente na duração do AM (BRASIL, 2009b). Dados da II PPAM 

identificaram no Brasil alta prevalência do uso de mamadeira (58,4%) e de chupeta 

(42,6%) no primeiro mês de vida; as prevalências do uso de água, chás e outros 

leites foram, respectivamente, 13,8%, 15,3% e 17,8%. Entre 3 e 6 meses de vida das 

crianças, observou-se consumo de comida salgada em 20,7% e de frutas em 24,4%. 

Além disso, esse estudo identificou a introdução de alimentos como bolachas/sal-

gadinhos, refrigerantes e café entre crianças de 9 a 12 meses de vida, o que não é 

recomendado para a saúde delas. As prevalências foram, respectivamente, 71,7%, 

11,6% e 8,7%.

Esses dados demonstram a introdução precoce de alimentos e o consumo de alimen-

tos não recomendados para crianças menores de 2 anos (BRASIL, 2009b).

Saiba mais


Você sabe como está o indicador de aleitamento materno em sua comu-

nidade, cidade, região? Você pode buscar essa informação no âmbito da 

Atenção Básica no e-SUS ou no SISVAN web do seu município.

Os indicadores de AM demonstram que, embora o Brasil tenha obtido avanços, precisa-

mos melhorar para alcançar níveis bons, de acordo com os parâmetros da OMS.

Você, como profissional de saúde, tem relevante papel na melhoria dos indicadores 

de AM. Além da importância de sua atuação nos aspectos clínicos relacionados à lac-

tação, seu trabalho é essencial na promoção e no incentivo ao aleitamento materno a 

partir de um olhar atento e abrangente, levando em consideração os aspectos emocio-

nais, a cultura familiar e a rede social de apoio à mulher (ARAÚJO, 2005).

Devemos destacar que a amamentação não é seguida como uma norma em algumas 

comunidades. Por isso, necessita de medidas de suporte em diversos níveis, como nas 

legislações e políticas, nas atitudes e valores sociais, nas condições de trabalho e em-

prego para mulheres, assim como nos serviços de saúde, a fim de possibilitar que elas 

amamentem (ROLLINS et al, 2016).

Link


Conheça melhor esse assunto lendo o artigo na íntegra:  

http://www.scielo.br/pdf/ress/v25n1/2237-9622-ress-25-01-00203.pdf

Na linha do tempo a seguir, apontamos algumas políticas públicas brasileiras que con-

sideramos importante você conhecer, por se tratarem de marcos da Política Nacional 

de AM no Brasil (REA, 2003; BRASIL, 2011; BRASIL, 2013; BRASIL, 2014; BRASIL, 2015ª; 

BRASIL, 2015b; BRASIL, 2015c).

http://www.scielo.br/pdf/ress/v25n1/2237-9622-ress-25-01-00203.pdf
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Programa Nacional de Incentivo ao AM. Governo e so-
ciedade civil vêm promovendo, protegendo e apoiando 
o aleitamento materno, por meio de várias ações.

Portaria sobre Alojamento Conjunto.

Regulamentação da Rede dos Bancos de Leite 
Humanos.

Rede Brasileira de Banco de Leite Humano: http://
www.redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.
htm?tpl=home.

Normatização para Sala de Apoio à Amamentação: http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_implantacao_salas 
_apoio_amamentacao.pdf. Sobre essa iniciativa, assista ao vídeo 
disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=bFCB5ie5WSg

Política Nacional de Promoção, Proteção e Apoio ao Aleitamen-
to Materno.

Rede Cegonha, Portaria n.º 1.459, de 24 de junho de 2011.

Política Nacional de Alimentação e Nutrição (PNAN).

Estratégia Amamenta e Alimenta Brasil (EAAB), que integrou 
as ações de AM e alimentação complementar saudável (ACS), 
propondo ações para o âmbito da Atenção Básica: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1920_05_09_2013.html.

Publicação da Portaria n.º 1.130, de 05 de agosto de 2015, que 
instituiu a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança 
(PNAISC) no âmbito do Sistema Único de Saúde: http://bvsms.
saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1130_05_08_2015.html.

Norma de Atenção Humanizada ao Recém-
Nascido de Baixo Peso – Método Canguru: http://
bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_
humanizada_recem_nascido_canguru_1ed.pdf.

Lei 11.265, que trata da comercialização de 
alimentos para lactentes e crianças de primeira 
infância, bem como de produtos de puericultura 
correlatos. A regulamentação se deu pelo Decreto 
8.552, de 03 novembro de 2015: http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/
Decreto/D8552.htm.

Rede Amamenta Brasil, voltada à promoção, pro-
teção e apoio ao aleitamento materno na rede de 
Atenção Básica. Tem por objetivo o aperfeiçoa-
mento profissional e o monitoramento dos índi-
ces de aleitamento.

Normas para Comercialização de Alimentos para Lac-
tentes pela Resolução CNS n.º 05 de 20 de dezembro 
de 1988, revisada e aprovada como Norma Brasileira de 
Comercialização de Alimentos para Lactentes – Resolu-
ção CNS n.º 31/92 de 12 de outubro de 1992.

Iniciativa Hospital Amigo da Criança no Brasil, visando 
apoiar, proteger e promover o aleitamento. Em 2014 teve 
os critérios de avaliação ampliados e ocorreu a inclusão 
dos cuidados amigos da mulher: http://bvsms.saude.
gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1153_22_05_2014.
html.

Semana Mundial de AM.

MARCOS DA POLÍTICA NACIONAL DE AM NO BRASIL

http://www.redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://www.redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://www.redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm?tpl=home
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_implantacao_salas _apoio_amamentacao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_implantacao_salas _apoio_amamentacao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_implantacao_salas _apoio_amamentacao.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=bFCB5ie5WSg
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1920_05_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1920_05_09_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1130_05_08_2015.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1130_05_08_2015.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/prt1130_05_08_2015.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_recem_nascido_canguru_1ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_recem_nascido_canguru_1ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_humanizada_recem_nascido_canguru_1ed.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8552.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8552.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8552.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1153_22_05_2014.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1153_22_05_2014.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt1153_22_05_2014.html
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Essas iniciativas tornaram o Brasil um exemplo mundial 

de país que investiu na amamentação. As políticas pú-

blicas construídas envolvem programas de mobilização 

social, mídia de massa, legislação, política, financia-
mento, monitoramento, fiscalização e aconselhamen-
to, apoio e gerenciamento da lactação. Tais ações, 

implementadas simultaneamente, contribuíram para o 

positivo aumento dos índices de amamentação no país.

Vale a pena discutir sobre as políticas pú-

blicas de promoção ao AM no seu local de 

trabalho! Adiante apresentamos, passo a 

passo, algumas dicas de como você pode 

provocar a discussão dessa temática na sua 

equipe de saúde.

a. Utilize linha do tempo para contex-

tualizar a evolução temporal e os 

avanços dessas políticas para a am-

pliação de nossas ações. Apresente 

essa linha do tempo em reuniões 

clínicas, reuniões de equipe sema-

nais, reuniões de planejamento local 

e nas reuniões dos Conselhos Locais 

de Saúde, para que as comunidades também conheçam esse histórico e dele 

se apropriem. 

b. Faça o levantamento de políticas municipais/estaduais. É interessante que 

você proponha a reflexão de como essas políticas estão implantadas em seu 

município e em seu estado, ou seja, no seu 

território. 

c. Busque discutir se as políticas são colo-

cadas em prática no local de trabalho. Quais 

se concretizaram? Quais elementos são ne-

cessários para os avanços dessas políticas? 

Se não foram implementadas, por quê? Se fo-

ram, quais são os pontos a melhorar? Como 

sugestão, tente criar um quadro com as prio-

ridades para a implementação das políticas 

de promoção do AM.

d. A partir das prioridades para instituir a 

prática ou aprimorá-la, inicie um quadro de 

ações, estabelecendo: Quem? Como? Quando? De que forma?

e. Proponha prazos e maneiras de reavaliação. Essas ações poderão ser avalia-

das e discutidas nas reuniões mensais das equipes ou, minimamente, a cada 

três meses.

Fo
nt

e:
 F

ot
ol
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O Brasil é hoje reconhecido como o país com maior 

número de doadoras de leite humano do mundo, su-

perando nações de alta renda, como Estados Unidos, 

Reino Unido, Espanha e China. Dentre as políticas que 

promovem a amamentação, destacamos:

• o código que normatiza a comercialização de ali-

mentos para lactentes, atualizado três vezes, e 

rigorosamente monitorado para sua adesão;

• o processo sistemático para certificação e recer-

tificação dos hospitais como Amigos da Criança;

• a rede de bancos de leite humano em mais de 

200 hospitais, que contribuiu para o uso do leite 

humano e da amamentação como uma prática 

valiosa em nosso país (ROLLINS et al, 2016).
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Link


Uma das ferramentas para acompanhar como o aleitamento materno 

acontece no seu território é o SISVANWEB: http://dab.saude.gov.br/

portaldab/ape_vigilancia_alimentar.php?conteudo=sisvan.

Com base nessas informações, consideramos ser importante o reconhecimento das 

estratégias e das políticas públicas estaduais, municipais e locais implantadas em seu 

território. Procure saber se, além das políticas nacionais, seu estado e seu município 

têm alguma política pública de incentivo e promoção ao AM. Identificar essas políticas 

nacionais e locais de promoção ao aleitamento materno pode ser o passo inicial para 

implementar ou ampliar essa temática em seu processo de trabalho.

Saiba mais


Confira exemplos de políticas públicas estaduais de incentivo e promo-

ção à amamentação acessando estes links:

Rio de Janeiro http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/CONTLEI.NSF/

69d90307244602bb032567e800668618/3c7a30e336be1e8603256b 

25004f309c?OpenDocument;

Ceará http://www.saude.ce.gov.br/index.php/downloads/category/23 

-portarias-2008-?download=242%3Aportaria-0717-2008&start=20;

São Paulo http://www.al.sp.gov.br/repositorio/legislacao/lei/2014/ 

lei-15347-14.03.2014.html.

Na sequência desse módulo, elencamos mais algumas informações importantes sobre 

os principais marcos legais que protegem o aleitamento materno.

1.2 Marcos legais que protegem o 
aleitamento materno

Além de políticas públicas de incentivo e promoção do AM, o Brasil construiu e sancio-

nou normativas de proteção ao aleitamento materno, tornando-se um dos países mais 

avançados do mundo nesse âmbito. Como profissional de saúde, você deve conhecer 

essas legislações para poder informar as mulheres e famílias sobre seus direitos.

A seguir, apresentamos alguns direitos da mulher e do homem, que ajudam a proteger 

o AM.
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A mulher tem direito a acompanhamento de pré-natal 

durante a gravidez. Um indicador de qualidade de pré-

natal é o acesso a sete ou mais consultas, o que inclui 

exames, consultas e orientações. Os atendimentos no 

pré-natal são realizados nas Unidades Básicas de Saú-

de (UBS) e, quando a gestação é de alto risco, precisam 

também do acompanhamento do obstetra de referên-

cia. É preciso desenvolver um vínculo entre a família 

e a equipe, bem como vincular a gestante ao local do 

parto, que deve ser apresentado a essa durante o pré-

natal, em visita para conhecimento do serviço.

O pré-natal é importante para o aleitamento materno 

porque, durante os atendimentos, a mulher deve ser 

orientada sobre essa prática, o que a fará sentir-se mais 

segura para o aleitamento. As legislações que garantem 

esse direito incluem a Lei n.º 9.263, de 13 de novembro 

de 1996, a Portaria n.º 569 MS/GM, de 01 de junho de 

2000, e a Lei n.º 11.634, de 27 de dezembro de 2007.

Quando a gestante trabalhadora comparecer às con-

sultas e aos exames, ela terá direito à dispensa do horá-

rio de trabalho. O profissional que a atender deverá for-

necer-lhe atestado ou declaração de comparecimento, 

para que ela possa justificar a falta ou ausência por 

período determinado de tempo do local de trabalho. 

Além disso, o Artigo 371, § 4.º, inciso II, da Consolidação 

das Leis do Trabalho, garante à gestante a dispensa do 

trabalho pelo tempo necessário para a realização das 

consultas médicas e dos exames complementares ine-

rentes aos cuidados de uma gestação saudável.

Durante todo o trabalho de parto, o parto e o puerpério, 

a mulher tem direito a um acompanhante de sua livre 

escolha. O amparo legal para esse direito se dá pela Lei 

n.º 8.080, de 19 de setembro de 1990, Artigo 19-J e seu 

§ 1º, e pela Lei n.º 11.108, de 7 de abril de 2005, que 

determina a presença de acompanhante para mulheres 

em trabalho de parto, parto e pós-parto imediato nos 
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hospitais públicos e conveniados com o Sistema Único 

de Saúde (SUS), regulamentada pela Portaria n.º 2.418 

MS/GM, de 02 de dezembro de 2005. Não deixe de pre-

parar o acompanhante de escolha da mulher para que 

esse apoie, também, o aleitamento materno. Essa é 

uma ação a ser desenvolvida durante o pré-natal, sen-

do um fator importante para o sucesso do aleitamento.
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Uma estratégia que ajuda a mulher a entender como participar ativamente do seu tra-

balho de parto, parto e nascimento de seu filho é a equipe de saúde trabalhar com ela 

a construção de um plano de parto.

O plano de parto, recomendado pela OMS e pela Rede Cegonha, deve conter infor-

mações a respeito do parto, como: o lugar onde a mulher quer ter o bebê, quem es-

tará presente na hora do parto, quais procedimentos a mulher aceita e quais ela quer 

evitar (tanto para ela quanto para o bebê), a posição em que deseja parir, se ela quer 

se alimentar durante o trabalho de parto, bem como sobre o contato com o bebê e a 

amamentação. Conversar com a mulher sobre isso faz com que ela reflita e se prepare 

para o momento.

Link


Obtenha mais informações no guia prático para atenção ao parto normal 

proposto pela OMS: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/63167/1/

WHO_FRH_MSM_96.24.pdf.

A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, em seu Capítulo II, Artigo 7.º, § XVIII a XIX, 

que a mulher trabalhadora, incluindo empregadas domésticas, tem direito a licença 

gestação de 120 dias, sem prejuízo do emprego ou do salário. O pagamento da licença 

é feito pela Previdência Social. A mulher pode sair em licença no primeiro dia do nono 

mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica.

A partir de 2008, esse período passou a poder ser prorrogado até 180 dias, visando 

promover o aleitamento materno nos primeiros seis meses de vida da criança. A Lei 

Federal n.º 11.770, de 09 de setembro de 2008, criou o Programa Empresa Cidadã, com 

o objetivo de prorrogar para 180 dias a licença-maternidade prevista na Constituição, 

mediante incentivo fiscal às empresas. A mulher deve requerer a licença até o final do 

primeiro mês após o parto. O benefício também se aplica à mulher que adotar ou ob-

tiver guarda judicial para fins de adoção de criança. As empresas tributadas com base 

no lucro real que aderem ao programa têm dedução do imposto por conceder os 60 

dias de prorrogação da licença às suas funcionárias.

O Decreto n.º 6.690, de 11 de dezembro de 2008, regulamentou essa extensão da li-

cença maternidade por mais dois meses (60 dias), pela Lei n.º 11.770/2008, para as 

mulheres que trabalham em órgãos e entidades integrantes da Administração Pública 

Federal direta, autárquica ou fundacional. O empregador não será ressarcido pelos 

dois últimos meses se ampliar para 180 dias a licença maternidade, porém poderá aba-

ter do Imposto de Renda o total da remuneração integral, pago para a gestante nesse 

período. As microempresas que fazem parte do Supersimples, programa que isenta 

alguns impostos, também têm de pagar o salário total da grávida no período adicional.
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A mulher que trabalha em empresa que não adotou a licença de 180 dias tem o direito 

de retornar ao trabalho e fazer dois descansos remunerados de meia hora por dia, para 

amamentar o bebê, até que ele complete seis meses de idade. Os pais adotivos têm os 

mesmos direitos que os pais biológicos. Quando a saúde do filho exigir, o período de 

seis meses poderá ser ampliado a critério da autoridade competente (Consolidação 

das Leis do Trabalho – Art. 396, § único).

Devemos destacar que a mulher no Brasil tem, também, a garantia legal de manuten-

ção do emprego, sendo vedada por lei a dispensa arbitrária ou sem justa causa durante 

o período de gestação e lactação, desde a confirmação da gravidez até cinco meses 

após o parto (Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – Art. 10, inc. II, alínea b).

As mulheres que trabalham em empresas regidas pela Consolidação das Leis do Tra-

balho (CLT), onde trabalhem mais de 30 mulheres com mais de 16 anos de idade, têm 

direito a contar com um local apropriado à permanência de seus filhos no período 

de amamentação. Esse direito pode ser atendido com creche própria ou conveniada 

pela empresa e está assegurado 

na CLT no Art. 389, § 1.º e 2.º. Se a 

empresa não tiver creche própria 

ou conveniada, a mulher terá o di-

reito de sair do serviço para ama-

mentar seu filho em casa. É possí-

vel negociar com a empresa para 

transformar os dois descansos de 

30 minutos em um intervalo único 

de 1 hora, que poderá ser utilizada 

para entrar uma hora mais tarde 

no trabalho ou sair uma hora mais 

cedo, ou ainda, se for convenien-

te, estender em uma hora a mais o 

tempo de almoço.

Saiba mais


O Ministério da Saúde publicou uma “Cartilha para a Mãe Trabalhado-

ra que Amamenta”, com orientações sobre a legislação que a ampara 

no direito de amamentar seu filho. Você pode conhecer esse material 

acessando o seguinte endereço eletrônico: http://www.sbp.com.br/src/

uploads/2012/12/cmaetrab.pdf.

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que o poder público, as instituições 

e os empregadores devem oferecer condições adequadas ao aleitamento materno 

para todas as mães. A mulher tem o direito de amamentar seu filho (a) em qualquer 

lugar, seja local público ou privado, fechado ou aberto, na presença ou não de outras 

pessoas, de qualquer idade, de qualquer sexo ou gênero, mesmo que o estabelecimen-

to tenha uma área reservada para a amamentação. Quem escolhe o local onde o bebê 

será amamentado é a mãe, não o estabelecimento. Ela não pode ser constrangida ou 

impedida quanto a esse ato. Nesse sentido, estados como Santa Catarina, São Paulo, 

Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul têm publicado legislações garantindo tal direito.

A Constituição de 1988 também estabelece a Licença Paternidade de cinco dias após o 

nascimento do filho para que o pai possa colaborar na atenção à mãe e à criança. O pai 

recebe salário integral nesse período.

A licença paternidade de cinco dias está regulamentada no regime de trabalho celetista 

(Art. 473, III da CLT). Em 2016, foi aprovada a Lei que possibilita mais 15 dias de licen-

ça paternidade, além dos cinco estabelecidos. A regra é válida para quem trabalha em 

empresas que fazem parte do Programa Empresa Cidadã, que permite deduzir, do Im-

posto de Renda devido, o salário pago ao funcionário nos 15 dias extras que esse ficou 

de licença. A prorrogação da licença também é um direito dos pais que tiverem guarda 

judicial para adoção (BRASIL, 2016).Fo
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Você deve saber ainda que a mãe estudante tem di-

reitos diferenciados com relação à frequência na es-

cola. As mães estudantes estão amparadas pela Lei 

6.202/1979, que as permite obter suas notas com traba-

lhos realizados em casa.

As mulheres em situação de privação de liberdade 

também têm direito a permanecer com seus bebês até 

regulação da fecundidade, de modo a garantir direitos 

iguais de constituição, limitação ou aumento da prole 

pela mulher, pelo homem ou pelo casal. O amparo legal 

se dá de acordo com a Lei n.º 9.263, de 13 de novembro 

de 1996. A mulher que amamenta e seu companheiro 

devem receber informações e ter acesso ao planeja-

mento familiar, a fim de espaçar as gestações por pelo 

menos dois anos (BRASIL, 2012).

1.2.1 Aleitamento materno no 
Programa Bolsa Família

Você sabia que as mulheres beneficiárias do Programa 

Bolsa Família que engravidam têm direito a receber o 

Benefício Variável à Gestante (BVG)?

O Sistema de Gestão do Programa Bolsa Família na 

Saúde, no qual também se inserem as informações do 

acompanhamento e monitoram-se as ações e condi-

cionalidades da saúde, é onde a informação de que a 

mulher está grávida deve ser preenchida. O benefício 

somente é pago se a gravidez for identificada pela área 

de saúde, para que a informação seja inserida no Siste-

ma Bolsa Família na Saúde.

A informação do sistema é captada uma vez ao mês 

pelo Ministério da Saúde e encaminhada ao Ministério 

do Desenvolvimento Social (MDS). Caso a gestante ain-

da não receba o teto máximo de cinco benefícios, ela 

passa a ser beneficiária do BVG, no valor de R$ 35,00 

por mês, durante nove meses. O benefício inicia-se, 

o 4.º mês para amamentarem. O respaldo legal se dá 

pela Lei de Execuções Penais, no Art. 82, § 2.º, e no Art. 

89, bem como no Art. 9.º do Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA).

Outro direito das mulheres é o acesso ao planejamento 

familiar, pelo SUS. O planejamento familiar é entendi-

do na legislação brasileira como o conjunto de ações de 
Fo

nt
e:

 S
hu

tt
er

st
oc

k.



20 Promoção do aleitamento materno na Atenção Básica

independentemente do mês gestacional, e se mantém 

por nove parcelas.
Saiba mais


Para obter mais informações sobre be-

nefícios do Programa Bolsa Família a 

esse respeito, confira os conteúdos dis-

poníveis em http://dab.saude.gov.br/

portaldab/ape_bfa.php e em http://mds.

gov.br/assuntos/bolsa-familia/o-que-e/

beneficios/beneficios.

As legislações que você está estudando baseiam-se nos 

indiscutíveis benefícios do aleitamento materno, tanto 

no âmbito da saúde das mulheres e crianças quanto no 

âmbito econômico e social. A seguir, apresentaremos 

alguns desses benefícios, para que você, como profis-

sional de saúde, possa disseminar essas informações 

na comunidade, engajando-se na promoção do aleita-

mento materno.

1.3 Benefícios do 
aleitamento materno

A superioridade do leite materno sobre os leites de ou-

tras espécies na alimentação das crianças de até dois 

anos de idade está comprovada por diversos estudos 

científicos. São vários os argumentos a favor do aleita-

mento materno. A seguir, você verá alguns argumentos 

favoráveis à prática do AM.

Estudo de pesquisadores da Universidade Federal de 

Pelotas (RS), publicado no Lancet, em 2016, estima 

que 13% das mortes de menores de dois anos de ida-

de poderiam ser evitadas pelo aleitamento materno. 

O estudo aponta que, em países ricos, a amamentação 

é capaz de diminuir em um terço a probabilidade de 

morte súbita na infância; já nos países de baixa renda, 

um terço dos episódios de infecções respiratórias e me-

tade dos casos de diarreia poderiam ser evitados pelo 

aleitamento materno. O estudo também aponta que há 

evidências de que o leite da mãe traz benefícios futuros 

à criança, como maior inteligência e menor propensão 

a diabetes e obesidade (VICTORA et al, 2016).

A amamentação na primeira hora de vida é um fator 

de proteção contra mortes neonatais (MULLANY, 2007; 

BOCCOLINI, 2013). Nenhuma outra estratégia isolada 

alcança o impacto que a amamentação tem na redu-

ção das mortes de crianças menores de cinco anos 

(BRASIL, 2009).

Após o nascimento do filho, a mulher passa a ter direito 

ao Benefício Variável da Nutriz (BVN). A responsabilida-

de dos profissionais de saúde é explicar à mulher que 

ela deverá procurar a assistência social do município, 

no setor responsável pelo Cadastro Único, e comuni-

car o nascimento do filho, apresentando a certidão de 

nascimento dele. Para que o benefício seja concedido, 

a criança precisa ter seus dados incluídos no Cadastro 

Único até o sexto mês de vida. A mãe receberá o valor 

de R$ 35,00 por seis meses, e esse recebimento poderá 

acontecer concomitantemente ao BVG.
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A proteção é maior quando se avalia o risco de internação. A amamentação pode 

prevenir 72% das internações por diarreia e 57% por infecções respiratórias, além de 

proteger contra otite média em crianças menores de dois anos de idade (VICTORA et 

al, 2016). Em crianças amamentadas, exclusivamente, por três ou seis meses, quando 

comparadas com crianças alimentadas unicamente com leite de outra espécie, a redu-

ção identificada é de 50% de episódios de otite média aguda (BRASIL, 2015a).

Crianças não amamentadas têm risco três vezes maior de desidratarem e de morrerem 

por diarreia, quando comparadas às amamentadas. Lembre-se de que essa proteção 

pode diminuir quando o aleitamento materno deixa de ser exclusivo, podendo dobrar 

o risco de diarreia nos primeiros seis meses de vida (BRASIL, 2015a).

A amamentação melhora o desenvolvimento da cavidade bucal, pois o exercício que a 

criança faz para retirar o leite da mama propicia uma melhor conformação do palato 

duro, o que é fundamental para o alinhamento correto dos dentes e para uma boa oclu-

são dentária (BRASIL, 2015a). Em países de baixa e média renda, a prática da amamen-

tação foi associada a uma redução de 68% na ocorrência de más oclusões (VICTORA et 

al, 2016).

A amamentação apresenta efeito em longo prazo, ou seja, previne doenças na vida 

adulta, como hipertensão arterial, diabetes e obesidade. A OMS publicou estudo apon-

tando que indivíduos amamentados apresentaram valores menores das pressões sis-

tólica e diastólica, menores níveis de colesterol total e risco 37% menor de apresentar 

diabetes tipo 2 (BRASIL, 2015a).

Nas crianças amamentadas por períodos mais longos, houve associação e redução de 

26% na chance de desenvolver excesso de peso ou obesidade. Em uma revisão sistemá-

tica, incluindo 23 estudos, após ajustes para situação socioeconômica, IMC materno e 

morbidade perinatal, a amamentação apresentou uma redução combinada de 13% na 

prevalência do excesso de peso ou obesidade. Os resultados combinados de 11 estudos 

indicaram uma redução de 35% na prevalência de diabetes tipo 2 (VICTORA et al, 2016).

A amamentação foi associada com maior desempenho em testes de inteligência em 

crianças e adolescentes, com um incremento combinado de 3,4 pontos no quociente 

A AMAMENTAÇÃO PODE PREVENIR 

72% 
das internações 

por diarreia

57%
por infecções 
respiratórias
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Nas mulheres que amamentaram, evidenciou-se menor prevalência de câncer de 

mama e de ovários, de diabetes e de obesidade. As atuais taxas de amamentação pre-

vinem 19.464 mortes por câncer de mama a cada ano (VICTORA et al, 2016).

A amamentação protege contra diarreia e infecções respiratórias. Saiba que aproxima-

damente 50% de todos os episódios de diarreia e um terço das infecções respiratórias 

poderiam ser evitados por meio da amamentação.
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de inteligência (QI). Um grande ensaio randomizado reportou um aumento de mais de 

7 pontos do QI aos 6,5 anos de idade. Associações positivas com a escolaridade alcan-

çada foram reportadas no Reino Unido, na Nova Zelândia e no Brasil. No nosso país, em 

um estudo incluindo 30 anos de seguimento, observou-se um efeito da amamentação 

na inteligência, na escolaridade alcançada e na renda na vida adulta, sendo 72% do 

efeito da amamentação sobre a renda, justificado pelo QI elevado nas crianças que 

foram amamentadas (VICTORA et al, 2016).

Outro efeito da amamentação foi a redução de 19% na incidência de leucemia na in-

fância (VICTORA et al, 2016).

A amamentação também traz benefícios psicológicos para a criança e a mãe. O conta-

to contínuo entre mãe e filho fortalece seus laços afetivos, oportunizando intimidade, 

troca de afeto e sentimentos de segurança e proteção na criança e de autoconfiança e 

realização na mulher (BRASIL, 2015a).

A prática da amamentação ultrapassa os benefícios para a criança, a mulher e a famí-

lia, favorecendo a sustentabilidade da sociedade e do planeta. Estudos mostraram que 

a proteção, a promoção e o apoio à amamentação são essenciais para o alcance de 

muitos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, sobretudo para reduzir as 

desigualdades (décimo objetivo), por ajudar a diminuir a distância entre ricos e pobres 

(VICTORA et al, 2016).

Assim, procure discutir a importância e os benefícios da amamentação nos diferentes 

contextos: na comunidade, entre os usuários da UBS, entre seus pares, nas rodas de 

conversa, nas salas de espera da UBS, nos grupos de educação em saúde, junto às 

lideranças comunitárias e nas parcerias sociais.


Algumas situações contraindicam a amamentação. O aleitamento ma-

terno não deve ser recomendado nos seguintes casos (BRASIL, 2015a):

• quando a mãe está infectada pelo HIV;

• quando a mãe está infectada por HTLV1 e HTLV2;

• se ocorre uso de medicamentos incompatíveis com a amamentação; 

• quando a criança é portadora de galactosemia, doença rara em que 

o filho não pode ingerir leite humano ou qualquer outro que conte-

nha lactose.

de  más  
oclusões em

68% 

de diabetes  
tipo 2 em

35% 

de  excesso de peso  
ou obesidade em

13% 

A AMAMENTAÇÃO REDUZ RISCOS 
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Saiba mais


Consulte o manual Amamentação e Uso de Medicamentos e outras Subs-

tâncias clicando no link. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/

amamentacao_uso_medicamentos_outras_substancias_2edicao.pdf.

Na sequência, abordaremos os mitos e as verdades mais frequentes quanto ao alei-

tamento materno. Essas informações são importantes para você poder promover o 

aleitamento materno.

1.4 Mitos e verdades sobre o processo da 
amamentação e do desmame precoce

Agora que você já conhece um pouco sobre as políticas públicas que promovem o alei-

tamento materno, as legislações que o protegem e os benefícios dessa prática, sinta-se 

convidado a refletir sobre alguns mitos e verdades que envolvem o processo da ama-

mentação. Nosso objetivo é colaborar para que você possa identificar, na sua prática 

junto à mulher que amamenta, os fatores que ajudam ou atrapalham o AM.

A amamentação é cercada de muitos mitos e verdades, que são passados de uma gera-

ção a outra. As crenças populares sobre a amamentação nem sempre correspondem à 

verdade e podem influenciar na decisão da mulher em amamentar ou não o seu filho.

Na sequência, abordaremos algumas crenças e mitos que você poderá encontrar em 

sua comunidade, bem como a correspondente argumentação com fundamentação 

científica para você poder entender o que é verdadeiro ou não. O que é mito precisa 

ser desconstruído e ressignificado, inclusive pelos profissionais de saúde, pois isso 

ainda pode dificultar a prática do aleitamento materno.

1.4.1 Amamentar é fácil – é um processo natural!

MITO – Amamentar nem sempre é fácil! Pode ser doloroso, cansativo e frustrante para 

muitas mulheres.

Na espécie humana a amamentação é biologicamente determinada, pois somos da 

espécie dos mamíferos, cujas fêmeas apresentam glândulas que produzem o leite es-

pecífico para a sobrevivência e o crescimento ideal dos seus filhos. Diferentemente 

dos outros mamíferos, que não precisam de orientação ou ajuda, porque trazem no 

seu DNA esse conhecimento, em nossa espécie, no entanto, a amamentação não é 

inata, mas socioculturalmente condicionada (ALMEIDA, 1999). Por isso, precisamos 
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ensinar a cada geração como se faz, pois esse conhecimento foi perdido e, hoje, pre-

cisamos resgatá-lo.

1.4.2 Meu leite é fraco!

MITO – Cada mãe produz o leite ideal para o seu filho. O leite materno é espécie-es-

pecífico, ou seja, além de provir de um ser humano para outro, é de cada mãe para 

o próprio filho. A mãe de um bebê a termo produz um leite diferente da mãe de um 

prematuro e, quanto mais prematuro é o bebê, mais células de defesa e gordura tem 

o leite de sua mãe.

Além disso, a composição do leite muda a cada dia conforme o bebê vai crescendo e, 

durante a mamada, o leite materno vai mudando sua composição.

1.4.3 O bebê tem de mamar a cada três horas! 

MITO – O bebê tem de mamar em livre demanda, ou seja, na hora em que ele quiser. 

Não existem regras e esse intervalo varia conforme o bebê. A mãe deve oferecer o peito 

sempre que o bebê sentir fome.

A maioria das crianças, com o passar do tempo, cria seu próprio horário, e a média é que 

queiram mamar a cada duas ou três horas. No entanto, precisamos fazer uma ressalva: 

nem todo choro da criança é fome! Ela pode chorar por vários motivos e, principalmen-

te, no primeiro mês a criança pode ficar sonolenta e muitas horas sem querer mamar. 

Nesse caso, a mãe deve estimular a amamentação, para que os intervalos não passem 

de três horas durante o dia (o bebê que mamou bem o dia inteiro pode fazer intervalos 

maiores à noite). Isto é bom para que o bebê não perca peso ou tenha hipoglicemia, 

bem como para a produção láctea da mãe, que está estabelecendo a lactação, uma vez 

que a prolactina, hormônio responsável pela síntese láctea, uma vez estimulado pela 

sucção, mantém-se alto por um período de duas a três horas e depois começa a cair.

1.4.4 O bebê tem de mamar 10 minutos em cada seio!

MITO – O ideal é que a mãe não interrompa a mamada. Ela deve deixar o bebê se ali-

mentar na mesma mama até que esteja saciado.

O bebê precisa das três fases do leite: a primeira para hidratar e proteger, a segunda 

para crescer e a terceira para ganhar peso e ter saciedade. Se o bebê não chegar à 

terceira fase, o que é comum quando se troca de mama a cada dez minutos, ele não 

ganhará peso e sentirá fome rapidamente, uma vez que suas papilas gustativas não 

foram saturadas pela gordura presente em maior quantidade no final da mamada. É 

isso o que alimenta o mito do leite fraco! A recomendação é que o bebê mame tudo o 

que quiser na primeira mama. Se for necessário oferecer a segunda mama, é preciso 

orientar que, na próxima mamada, a mãe comece pela mama que deu por último.
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No primeiro mês em aleitamento exclusivo, o bebê pode mamar de 8 a 12 vezes por dia. 

Muitas mães, principalmente as que estão mais inseguras, interpretam esse comporta-

mento normal como sinal de fome causada por leite fraco ou pouco leite, o que pode 

resultar na introdução precoce e desnecessária de complementos.

Fases do leito materno

1a Fase

2a Fase

3a Fase

Hidratação e proteção

Crescimento

Saciedade e ganho de peso

O tempo de permanência do bebê na mama não deve ser fixado, pois cada bebê tem 

seu ritmo. O importante é que a mãe dê ao bebê o tempo de que ele precisa para es-

vaziar a mama e sentir-se saciado. Ele precisa chegar à fase da gordura para ganhar 

peso e deve esvaziar as mamas da mãe para evitar o ingurgitamento e a diminuição 

da produção. No entanto, é necessário avaliar se as mamadas estão sendo eficazes! 

O fato de o bebê ficar muito tempo na mama não significa, necessariamente, que ele 

esteja mamando com eficácia e esteja retirando o leite. A mãe deve observar a degluti-

ção e estimulá-lo, se necessário, a sugar adequadamente. O tempo não deve determi-

nar a eficácia da mamada.

À medida que o bebê vai crescendo, o estômago fica maior, comporta mais leite e o nú-

mero de mamadas diminui. Você pode orientar a mãe a fazer o raciocínio pela imagem 

do tamanho do estômago do bebê: quanto menor o bebê, menor será seu estômago, 

menos leite ele vai ingerir e mais vezes vai mamar.

1.4.5 Amamentar exige muitas adaptações no cardápio 
da mãe!

MITO – A alimentação da mãe durante a amamentação é objeto de preocupação e de 

muitos mitos e tabus, com a elaboração de diversos cardápios, na maioria das vezes 

bastante restritivos. A recomendação é que a mãe siga um cardápio equilibrado e va-

riado, mesmo porque no período de amamentação a mulher tem um gasto energético 

muito grande e precisa repor essa perda para não ficar enfraquecida.

O leite materno apresenta composição semelhante para todas as mulheres do mundo, 

apesar da surpreendente variação de dietas. Apenas as mulheres severamente desnutri-

das têm seu leite afetado com a diminuição de volume e de gorduras. No entanto, alguns 

exageros devem ser evitados. Recomenda-se que a mulher que amamenta coma, com 

bom senso, tudo o que quiser e gostar! Alimentos como o chocolate e a cafeína somente 

Tamanho e volume do estômago de um recém-nascido

10 dia
Tamanho de 
uma cereja
5 - 7ml

30 dia
Tamanho de 
uma noz
22 - 27ml

Uma semana
Tamanho de 
uma ameixa
45 - 60ml

Um mês
Tamanho de 
um ovo grande
80 - 150ml

Fonte: Do autor
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encontram restrição com base nas evidências científicas 

se forem consumidos em grandes quantidades.

A nutriz precisa tomar cuidado com apenas três ali-

mentos: leite bovino, bebidas alcoólicas e comidas 

muito condimentadas.

O consumo de leite de vaca e de seus derivados muitas 

vezes é orientado como indispensável à gestação e na 

amamentação. Porém, devemos levar em conta que, 

no leite de vaca, existe uma proteína heteróloga, a beta

-lactoglobulina, que pode contaminar o leite humano 

e produzir reações no recém-nascido, como cólicas. O 

consumo de leite bovino deve ser orientado com caute-

la, respeitando o hábito alimentar de cada mulher, ou 

seja, ela não deve aumentar seu consumo lácteo por-

que está grávida ou amamentando.

Como dissemos, a nutriz também deve evitar a inges-

tão de bebidas alcoólicas e alimentos muito condimen-
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tados. Vamos lembrar que, tudo o que a mãe come, 

passa para o leite e constitui o leite materno, ou seja, 

seu sabor e odor, que são condizentes com a dieta ma-

terna. Por outro lado, uma dieta muito monótona da 

mãe pode determinar as escolhas posteriores na ali-

mentação dos seus filhos.

Segundo as orientações do Ministério da Saúde, os se-

guintes alimentos precisam ter seus limites respeitados 

para serem compatíveis com a amamentação: 

CAfeíNA: a ingesta não pode ser maior que 6 a 8 xícaras 

por dia (qualquer bebida com cafeína, incluindo as co-

las). A ingestão acima disso pode causar irritabilidade e 

insônia no bebê;

ChOCOLATe (TeOBrOMINA): quantidades excessi-

vas (mais de 450 gramas por dia)  podem causar ir-

ritabilidade e aumento da motilidade intestinal do 

recém-nascido;

pIMeNTA: os ácidos graxos presentes na pimenta 

são lipossolúveis e o ácido carboxílico pode causar 

alterações no sabor do leite (CASTRO; ARAUJO, 2006; 

BRASIL, 2015a).



27 Promoção do aleitamento materno na Atenção Básica

1.4.6 O leite materno faz bem para a saúde do bebê!

VerdAde – O leite materno contém tudo de que o bebê precisa para sua nutrição e 

defesa. Por ser específico para cada bebê, sua biodisponibilidade é excelente, favore-

cendo a absorção e o aproveitamento.

Rico em células de defesa, proteína, água, gorduras e todos os demais nutrientes ne-

cessários, é o alimento ideal para ser exclusivamente consumido até o sexto mês de 

vida e, posteriormente, como refeição láctea até dois anos ou mais. O ato de sugar 

estimula a musculatura orofacial, favorecendo a oclusão dentária ideal e evitando a 

respiração bucal.

Amamentar é muito mais do que nutrir uma criança. Trata-se de um processo com 

profundas interações emocionais entre a mãe e o filho, com interferência no estado 

nutricional da criança e na capacidade de ela se defender de infecções, na sua fisiolo-

gia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, que começa quando ela é ama-

mentada e continua por toda a vida (BRASIL, 2015b).

1.4.7 Estresse e cansaço influenciam no sucesso da 
amamentação!

VerdAde – Mães que estão passando por situações de estresse, cansaço, dúvidas, dor-

mindo pouco, comendo mal, com muitas atividades físicas, podem ter dificuldades na 

amamentação. Na verdade, todas essas situações são vivenciadas pelas mulheres no 

pós-parto: as interferências externas, os inúmeros palpites que recebem, as noites sem 

dormir, os dias corridos com os cuidados com o bebê, a amamentação, os cuidados 

com a casa, com os outros filhos, as visitas, esquecer-se de comer, ou comer muito rá-

pido, as dores do pós-parto, a labilidade emocional por causa das alterações de senti-

mentos. Todos esses fatores, juntos ou não, contribuirão para a liberação da ocitocina, 

o hormônio responsável pela descida do leite.

A adrenalina circulante interferirá na ocitocina em nível alveolar, impedindo a descida 

do leite. A mãe pode até produzir o leite, porque a prolactina (hormônio responsável 

pela síntese láctea em nível alveolar) é exclusivamente somática: se o bebê suga, há 

um aumento da prolactina circulante, então acontece a síntese látea e a produção do 

leite. No entanto, a ejeção láctea, ou descida do leite, é determinada pela ocitocina 

(hormônio psicossomático), influenciada pela adrenalina.

Portanto, as mulheres que amamentam precisam encontrar acolhida e ajuda para que 

possam descansar, ser poupadas de tarefas doméstica, ter apoio emocional, ser com-

preendidas nas suas dúvidas e limites e para que amamentem seus filhos, se assim 

desejarem.
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Amamentar é um ato social, compartilhado. As influências e experiências familiares, 

bem como as pressões da sociedade e do grupo a que pertencem, interferirão na deci-

são de amamentar ou não seus filhos. Muitas mulheres ficam divididas entre a contra-

dição de querer-poder amamentar seus filhos. Tais dúvidas, cobranças, limites e possi-

bilidades constroem suas representações sociais sobre o processo da amamentação e 

podem gerar culpas e frustrações.

Reflexão


Seu papel de profissional de saúde é ter, além de uma prática tecnica-

mente competente, um olhar que compreenda essa mulher, de modo 

que possa oferecer acolhida e escuta terapêutica, sem julgamentos ou 

cobranças, mas com ajuda eficaz e oportuna (CASTRO; ARAUJO, 2006).

1.4.8 Amamentar acelera a perda de peso da mãe!

VerdAde – A mulher que amamenta gasta de 700 a 800 calorias por dia. Por isso, se 

tiver uma dieta equilibrada, ela perde peso nos primeiros meses da amamentação. No 

entanto, a nutriz precisa de um aporte calórico na sua dieta para sentir-se disposta e 

para ter uma adequada produção do leite materno. Mesmo acrescentando cerca de 

400 a 500 calorias a sua dieta, ela continuará perdendo peso.

A dieta deve ser balanceada, com fontes de calorias, vitaminas, fibras e minerais. A mu-

lher deve evitar as calorias consideradas vazias, como açúcar refinado e derivados, re-

frigerantes, suco artificiais, além dos concentrados calóricos. Ela precisa adotar uma 

dieta fracionada, isto é, não ficar longos períodos sem alimentação, para que não tenha 

sensação de fraqueza. Uma boa dica é orientar essa mulher a ter à mão alimentos fá-

ceis de ingerir e preparar, porque nem sempre ela terá tempo para descascar uma fruta 

como o abacaxi, no entanto poderá comer uma banana ou maçã inclusive enquanto 

estiver amamentando, e esses alimentos garantirão o aporte energético necessário.
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A mulher que amamenta não precisa se preocupar ou 

insistir na ingestão de água, determinando uma quan-

tidade de dois litros ou mais. A ocitocina naturalmente 

dá sede, então você deve apenas enfatizar a ela que 

não se esqueça de tomar água.


As mulheres que amamentam devem 

ser encorajadas a ingerir líquidos em 

quantidade suficiente para saciar a sede. 

Entretanto, líquidos em excesso devem 

ser evitados, pois não aumentam a pro-

dução de leite, podendo até a diminuir 

(BRASIL, 2015a).

1.4.9 Quanto mais o bebê mama, 
mais leite a mãe produz!

VerdAde – A produção de leite é diretamente propor-

cional à sucção do bebê ou ao estímulo. Ao sugar ou 

ordenhar a mama, estimula-se o complexo mamilo-a-

reolar, que envia à hipófise anterior uma ordem e essa, 

por sua vez, lança na corrente sanguínea a prolactina, 

que é responsável pela síntese do leite nos alvéolos. 

Quanto mais estímulo, mais prolactina circulante, e 

maior será a síntese láctea.

A fisiologia da lactação é um fenômeno marcado por 

mecanismos regulatórios. A prolactina, responsável 

pelo reflexo materno de produção de leite, tem relação 

direta com o estímulo das terminações nervosas das 

mamas da lactante, sendo chamada de hormônio-chave da amamentação, graças ao papel que desempenha de in-

duzir a mama na síntese do leite humano.

Outro fator, importante para definir com sucesso o ritmo da lactação é a retirada frequente de leite da mama. Cada 

vez que a mama é esvaziada e a tensão da parede alveolar diminui, existe uma indução à produção de mais prolactina 

(ALMEIDA, 1999). 
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1.4.10 Posso congelar o leite 
materno!

VerdAde – O leite materno pode ser congelado. O fras-

co esterilizado (fervido por 15 minutos) para armazenar 

o leite, deve ser guardado imediatamente na geladeira 

(não na porta da geladeira) por até 12 horas, no conge-

lador ou freezer por até 15 dias.

O frasco deve ter boca larga, para facilitar a coleta, bem 

como tampa de plástico, que também possa ser fervi-

da ou esterilizada. Também é importante identificar o 

frasco com a data da ordenha e de congelamento e, se 

o leite for para doação, precisa ter o nome e a data de 

nascimento do bebê.

Com certeza, alguns componentes do leite materno se 

perdem no processo de congelamento e pasteurização, 

porém as principais características do leite permane-

cem. Pela sua biodisponibilidade e por ser leite huma-

no, ele se mantém infinitamente superior a qualquer 

outro tipo de leite.

O leite materno deve ser descongelado em banho-ma-

ria e ser oferecido ao bebê em copinho. Uma vez des-

congelado e aquecido, não deve tornar a ser congelado.

O leite pode ser congelado para o uso do próprio 

bebê quando a mãe precisa retornar ao trabalho ou 

quando precisa se ausentar por um período maior, 

ou pode ser encaminhado ao banco de leite mais próximo, quando a mãe o produz em quantidade excedente às 

necessidades do seu filho.

Saiba mais


Os bancos de leite humano estão preparados para coletar e receber o leite excedente das mães. Você sa 

be qual BLH é referência para seu município, área de abrangência de seu trabalho? Acesse o endereço ele-

trônico a seguir e localize o BLH de sua região: http://www.redeblh.fiocruz.br/cgi/cgilua.exe/sys/start.htm? 

tpl=home#. Procure saber como funcionam, em seu município, os bancos de leite humano e incentive as 

mães a fazer doações!
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Agora que conhece os mitos e as verdades sobre a amamentação, você pode perceber que 

ela é multideterminada, por fazer parte da história da humanidade desde seu princípio, 

sendo modulada pelas épocas e por modismos. Fica claro que a amamentação sempre 

esteve muito sujeita ao imaginário popular e sobre ela foram construídos mitos e histórias 

que atravessaram e permanecem atravessando gerações, como a questão do leite fraco.

Compreender a amamentação, diante dos fatores biológicos e hormonais, capacita 

você, profissional de saúde, a oferecer às mulheres que amamentam uma atenção 

sistêmica, compreensiva e inclusiva, um olhar abrangente, para além da competência 

do cuidar dos problemas físicos que possam surgir. Você precisa considerar, também, 

os problemas emocionais decorrentes de expectativas, limites, possibilidades e mitos 

que são construídos para explicar o desconhecido.

Como profissional de saúde, você deve considerar o todo, entender que amamentar 

não se trata apenas de um ato biológico e técnico, mas de um ato repleto de significa-

dos que podem determinar o sucesso ou não do aleitamento.

Destacamos a importância de abordar essas questões sobre os mitos, as crenças e as 

dúvidas das mulheres e dos familiares durante o pré-natal. Você pode trabalhá-las, 

por exemplo, por meio de grupos com roda de conversa sobre mitos e verdades do 

aleitamento materno.

Outra ação que pode ser desenvolvida na UBS é elaborar material educativo a ser 

entregue às gestantes durante o pré-natal, como orientações impressas, orienta-

ções de vídeos, elaboração de diário da gestação com as dúvidas e com as contri-

buições de todas as categorias profissionais envolvidas no atendimento pré-natal.

1.5 Fechamento da unidade 

Nessa unidade, você teve a oportunidade de relembrar informações sobre o aleita-

mento materno, reconhecer as principais políticas públicas e fazer uma reflexão sobre 

como levar essas temáticas para o seu processo de trabalho. Apontamos questões de 

ampla discussão sobre avanços e limitações para implementar essa política pública. 

Oportunizamos a revisão dos significados dos mitos e verdades, os benefícios do alei-

tamento materno e os direitos da família que vivência o processo da amamentação, 

permitindo que você amplie sua prática clínica em uma abordagem humanizada.

Na sequência, propomos a você conhecer um pouco sobre seu papel de profissional de 

saúde da Atenção Básica na promoção do aleitamento materno, além de como você 

pode estabelecer parcerias com a Educação Infantil, as lideranças comunitárias e a 

rede de apoio à família que amamenta na manutenção do direito da criança a essa 

alimentação.
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 Unidade 2
Promoção do aleitamento materno  
na Atenção Básica 

Nesta unidade, vamos discutir o papel dos profissionais da Atenção Básica na 

promoção do aleitamento materno e como você pode incorporar as ações de pro-

moção do AM no seu processo de trabalho, envolvendo parcerias com a Educação 

Infantil, as lideranças comunitárias e a rede de apoio à família que amamenta, pro-

curando garantir o direito da criança a essa alimentação.

Ao final da unidade, esperamos que você seja capaz de empreender essa tarefa.
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2.1 O papel do profissional da Atenção 
Básica no incentivo do aleitamento materno

O apoio dos profissionais de saúde é fundamental para que a amamentação tenha 

êxito. O sucesso do AM pode ser definido por uma amamentação exclusiva até os seis 

meses. Devemos frisar que a amamentação deve continuar até os dois anos de idade, 

ou mais; mesmo depois de serem introduzidos os alimentos regularmente, com boa 

aceitação, a criança deve ser amamentada.

O sucesso pressupõe, além do tempo de seis meses de amamentação exclusiva, que a 

criança tenha um bom estado nutricional, ou seja, aumente de peso de maneira ade-

quada, que tenha um bom desenvolvimento psicomotor e que haja uma boa interação 

entre a mãe e a criança durante a amamentação.
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Destacamos, também, que o sucesso do aleitamento materno precisa levar em consi-

deração o projeto da mãe para esse processo. Sob o ponto de vista da mãe, a prática do 

AM pode ser de curta duração, e pode ser um sucesso, desde que corresponda às suas 

expectativas (UNICEF, 2008). Assim, o êxito do AM depende do projeto da mãe sobre 

essa ação, que pode corresponder às suas expectativas, bem como das ações de incen-

tivo que ela recebe ao longo de sua vida e do preparo para o parto e durante o pré-natal.

Nesse contexto, para o sucesso da amamentação, você, profissional de saúde da Aten-

ção Básica, tem papel importante a desenvolver, atuando sobre três fatores conjugados:

• a decisão de amamentar;

• o estabelecimento da lactação;

• o suporte da amamentação.

Para que você atue sobre esses três fatores, não basta ter conhecimentos sobre AM. 

Você precisa, também, de competência para se comunicar de modo eficiente. Essa co-

municação não significa dizer à mulher o que ela deve fazer, mas a ajudá-la a tomar 

decisões após ouvir, tentar entendê-la e dialogar com ela sobre os prós e contras das 

opções (BRASIL, 2015a).

Uma pesquisa foi realizada com trabalhadores de saúde comunitária e conselheiros, a 

partir de uma metanálise de intervenções, para oferecer suporte pré-natal e pós-natal 

a mães, pais e outros membros da família no domicílio. Esse estudo verificou o efeito 

de algumas intervenções para o AM, como aconselhamento por profissional da enfer-

magem, por conselheiro treinado em lactação ou por outro profissional de saúde, in-

cluindo ligações telefônicas após a alta, combinadas a visitas domiciliares.

Isso permitiu identificar que as intervenções domiciliares e familiares foram efetivas 

para melhorar a AME, sendo aquelas que forneceram aconselhamento pré-natal e pós-

natal ainda mais efetivas do que aquelas que abordaram apenas um período. Inter-

venções na comunidade, incluindo aconselhamento em grupo ou educação e mobili-
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zação social, com ou sem mídia de massa, foram similarmente efetivas, aumentando 

a iniciação oportuna da amamentação em 86% e a amamentação exclusiva em 20% 

(ROLLINS et al, 2016).

Dessa forma, está comprovado que as ações de estímulo ao AM precisam fazer parte do 

processo de trabalho da equipe de saúde de maneira contínua. Por isso, o Ministério 

da Saúde propõe o preparo dos profissionais para a atuação em uma estratégia de-

nominada Amamenta e Alimenta Brasil. Essa estratégia, regulamentada pela Portaria 

1.920, de 05 de setembro de 2013, tem por objetivo qualificar o processo de trabalho 

dos profissionais da Atenção Básica, com o intuito de reforçar e incentivar a promoção 

do AM e da alimentação saudável para crianças menores de dois anos, no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS).

Para tanto, conta com duas metodologias:
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• a formação de tutores da estratégia 

Amamenta e Alimenta Brasil;

• as oficinas de trabalho nas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS).

As oficinas são conduzidas pelos tutores, que visam discutir a prática do AM e alimen-

tação complementar saudável com os profissionais da UBS e planejar ações de incen-

tivo à alimentação saudável na infância, de acordo com a realidade local. 

Saiba mais


Clique no endereço eletrôni co indicado a seguir para conhecer mais 

sobre esse assunto: http://dab.saude.gov.br/portaldab/amamenta.php.

http://dab.saude.gov.br/portaldab/amamenta.php
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Lembre-se de que é sua atribuição, como profissional 

de saúde da Atenção Básica, prover as informações 

sobre o AM e a alimentação complementar do seu ter-

ritório de abrangência no Sistema de Informação de 

Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN). São três 

tipos de formulários a serem preenchidos: um desti-

nado às crianças menores de seis meses, outro para 

crianças de seis a 23 meses e um para crianças com 

dois anos ou mais. Esse sistema permite a vigilância 

alimentar e nutricional no território e deve ser utiliza-

do como ferramenta para o planejamento de ações de 

incentivo ao AM.

Saiba mais


A vigilância alimentar e nutricional é 

uma das importantes ações que você 

precisa realizar no acompanhamento 

das crianças do seu território. Saiba mais 

acessando: http://bvsms.saude.gov.

br/bvs/publicacoes/marco_referencia_ 

vigilancia_alimentar.pdf.

Elencamos no esquema ao lado algumas ações de in-

centivo ao AM que  podem  ser  desenvolvidas  por  você  

e  sua  equipe. Essas ações estão baseadas nos dez pas-

sos para o sucesso da amamentação, propostos pela 

OMS e UNICEF, bem como na estratégia Amamenta e 

Alimenta Brasil. 

1 Ter uma norma escrita quanto à 
promoção, à proteção e ao apoio 
ao aleitamento materno, que 
deverá ser rotineiramente transmit-
ida a toda a equipe da Unidade de 
Saúde.

Capacitar toda a equipe da unidade 
de saúde para implementar esta 
norma.

Orientar as gestantes e mães 
sobre seus direitos e as vantagens 
do AM e o manejo da amamen-
tação, promovendo a amamen-
tação exclusiva até os seis meses e 
complementada até os dois anos 
de vida ou mais.

Escutar as preocupações, vivên-
cias e dúvidas das gestantes e 
mães sobre a prática da amamen-
tação, apoiando-as e fortalecendo 
sua autoconfiança.

Orientar as gestantes sobre a 
importância de iniciar a amamen-
tação na primeira hora após o parto 
e de ficar com o bebê em alojamen-
to conjunto.

Mostrar às gestantes e mães como 
amamentar e como manter a lactação, 
mesmo se estiverem separadas de 
seus filhos.

Orientar as nutrizes sobre a 
amenorreia lactacional e os méto-
dos contraceptivos adequados à 
amamentação.

Encorajar a amamentação sob livre 
demanda.

Orientar gestantes e mães sobre 
os riscos do uso de fórmulas 
infantis, mamadeiras e chupetas, 
não permitindo propaganda nem 
doações desses produtos na 
Unidade de Saúde.

Implementar grupos de apoio à 
amamentação acessíveis a todas 
as gestantes e mães, procurando 
envolver os familiares.

2

6

7

8

9

3

4

5

10

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marco_referencia_vigilancia_alimentar.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marco_referencia_vigilancia_alimentar.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/marco_referencia_vigilancia_alimentar.pdf
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Você pode desenvolver as ações de incentivo ao AM em 

atendimentos individuais ou com a formação de grupos 

de apoio à gestante e à mãe que amamenta. Nas ações 

voltadas ao pré-natal, nos atendimentos individuais, de 

grupo ou em atividade de sala de espera, procure con-

versar com as gestantes e acompanhantes sobre a inten-

ção de amamentar, sobre vantagens da amamentação, 

tempo ideal de aleitamento materno, consequências do 

desmame precoce, produção do leite e manutenção da 

lactação, amamentação precoce ainda na sala de parto, 

importância do alojamento conjunto, técnica adequada 

de amamentação, problemas e dificuldades, direitos da 

mãe, do pai e da criança (BRASIL, 2015a).

atenção materno-infantil no Brasil estabelecem como 

meta para as equipes de saúde, no acompanhamento 

pós-parto, que toda criança seja visitada no seu domi-

cílio por profissional de saúde na primeira semana de 

vida (BRASIL, 2011; BRASIL, 2015a). Na promoção do 

AM, essa visita é importante tanto para a avaliação da 

criança quanto para o apoio à mãe, incluindo a obser-

vação de possível risco para o desmame precoce e, com 

isso, a implementação de medidas de suporte ao alei-

tamento (BRASIL, 2011b).

É importante que você, como profissional de saúde, 

esteja atento às dúvidas e inseguranças da mãe e dos 

familiares, bem como às dificuldades da mãe e da 

criança, para poder ser um apoiador da amamentação. 

Nesse sentido, trazemos na sequência alguns pontos a 

serem trabalhados para o sucesso da amamentação.

Reflexão


A amamentação deve ser estimulada por 

todos os profissionais das UBS, incluindo, 

além das equipes de ESF, o NASF: psico-

logia, nutrição, fonoaudiologia e serviço 

social. É importante lembrar e valorizar, 

também, o papel da odontologia.

No período pós-parto, os profissionais de saúde preci-

sam acompanhar o processo da amamentação e o cres-

cimento e desenvolvimento da criança. As políticas de 

Boas práticas


Algumas experiências exitosas com grupos de bebês para o cuidado da saúde bucal são desenvolvidas 

no âmbito da Atenção Básica em Florianópolis-SC. Citamos o trabalho realizado pelo cirurgião-dentista 

em uma das UBS, que recebeu o Prêmio Boas Práticas 2015 e teve como título: Grupo Capital Criança: 

Trabalho em Rede e Articulação Intersetorial na Atenção Neonatal e Puerpério. Você pode acessá-lo no 

endereço: https://drive.google.com/file/d/0B51Va5cKotQidGNtRXhUYkRHNDg/view?usp=sharing.

Também destacamos a possibilidade da consulta do bebê com 30 dias de vida com o cirurgião-den-

tista, prática adotada no serviço de atenção primária em Florianópolis desde 1997, pelo Programa 

Capital Criança.

Além das práticas individuais e coletivas, é fundamental o trabalho da mobilização social para a pro-

moção do aleitamento materno, como as campanhas e chamadas para a Semana Mundial de Amamen-

tação. Destacamos o movimento Agosto Dourado e a prática em uma comunidade de Florianópolis, 

que foi tema de um dos Prêmios Boas Práticas de 2015: O Agosto é Dourado no Centro de Saúde Monte 

Cristo. Confira no endereço: https://drive.google.com/file/d/0B51Va5cKotQiZUlDeWctOS00Sms/view.
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https://drive.google.com/file/d/0B51Va5cKotQidGNtRXhUYkRHNDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B51Va5cKotQiZUlDeWctOS00Sms/view
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2.2 Práticas para a 
promoção da pega correta 
na amamentação 

É importante você saber que, em princípio, a grande 

maioria dos bebês que nascem a termo e em boas con-

dições está apta a sugar a mama corretamente e extrair 

o leite com eficácia.


Sugar é um ato reflexo que o bebê faz 

desde o útero, mas ordenhar a mama 

com eficácia é um ato aprendido, que 

precisa da organização de várias habili-

dades do bebê.

Desde o útero o bebê tem capacidade de sugar. Pode-

mos observar, nas ultrassonografias, os bebês sugando 

o dedo ou as mãos. Porém, ordenhar a mama é bem 

mais complexo. Apesar de a sucção do recém-nascido 

ser considerada um ato reflexo, ele precisa aprender a 

retirar o leite da mama de maneira eficaz. Para isso, ele 

precisa do reflexo de busca, de protrair a língua para 

que o mamilo atinja o local adequado no palato, de 

canular a língua e fazer os movimentos peristálticos de 

frente para traz para conduzir o leite, de uma boa aber-

tura do maxilar, de sugar, deglutir e respirar.
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dem correta nem sempre é fácil para o bebê. Se pu-

déssemos comparar a amamentação com o andar de 

bicicleta, poderíamos dizer que existem crianças que 

sentam na bicicleta e saem andando, porém há crian-

ças que precisam da ajuda de algum adulto, de rodi-

nhas na bicicleta, mas que, uma vez que aprendem, 

não esquecem mais.

Os bebês que nascem a termo, de parto normal, e que 

são postos para sugar logo após o parto, têm chance 

maior de organizar seus movimentos mais precoce-

mente, devido ao fato de os reflexos de sucção, res-

piração e deglutição serem mais amadurecidos. Os 

bebês de parto normal nascem mais alertas do que os 

que nascem de cesárea. Quando sugam logo depois 

que nascem, os recém-nascidos têm maior chance de 

fazer um registro melhor da mamada e repeti-la de-

pois. Por outro lado, a mulher, depois de um parto nor-

mal, geralmente está bem e tem melhores condições 

de interagir com seu filho do que a que acabou de se 

submeter a uma cirurgia, uma vez que pode estar mais 

sonolenta, com soro, sonda, náuseas, o que dificulta a 

posição da mamada.

A sucção eficaz é muito importante para a mãe e o bebê.

Para a mãe, garante o esvaziamento adequado da 

mama, estimulando uma produção ajustada às neces-

sidades do bebê, e evita o ingurgitamento que pode 

acontecer se o leite ficar estocado na mama por muito 

tempo, uma vez que, por ser um fluido semiplástico, o 

leite tende a se tornar um corpo sólido, causando o em-

pedramento da mama. Além disto, um bebê que suga 

com eficácia, suga por um tempo menor e com interva-

los maiores, o que garante às mães tempo de repouso 
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e a possibilidade de ela se organizar para descansar e 

fazer outras atividades demandadas da sua realidade.

Para o bebê, a sucção eficaz permite que ele receba 

as três partes do leite e tenha ganho de peso, cresci-

mento e desenvolvimento ótimos. Além disso, garante 

sono mais profundo e regular, e por um maior perío-

Fatores da mãe

Independentemente da posição em que o bebê for 

sugar, a mãe deve estar bem acomodada, com as cos-

tas e os pés apoiados e, se estiver deitada, é impor-

tante que também se sinta confortável, uma vez que 

deve ficar na mesma posição durante todo o tempo 

da mamada. Se estiver mal acomodada, sentirá do-

res e contrairá os músculos da região dolorida, o que 

poderá provocar liberação de ocitocina, o hormônio 

responsável pela descida do leite, que é influenciado 

negativamente pela adrenalina circulante.

Uma orientação que você pode dar à mãe que ama-

menta é para utilizar travesseiro de suporte para o 

bebê, se estiver na posição sentada.

Outro fator importante, do ponto de vista materno, 

para garantia da mamada eficaz e da pega correta, 

é que a aréola esteja macia e maleável. Uma aréola 

ingurgitada dificultará a pega do bebê e a tendência 

é de que ele pegue apenas o mamilo, o que pode-

rá causar traumas mamilares e diminuir a retirada do 

leite. Uma dica interessante é retirar um pouco de lei-

te por meio da ordenha manual, antes de oferecer a 

mama para o bebê. Isso permite amaciar a aréola e fa-

cilitar que o bebê faça uma boa pega. A mãe deve trazer 

o bebê para ela, e não o contrário, e se inclinar sobre o 

bebê, oferecendo a mama.

Posição da mãe

Fonte: Do autor

Mamas volumosas ou muito flácidas podem precisar 

de ajuda das mães, como apoio, para manter a pega 

adequada. Nesses casos, pode-se sugerir que a mãe 

segure a mama com as mãos em forma de C, os de-

dos formando um suporte na base e o polegar sendo 

usado como um suave suporte acima, sem pressio-

nar, conforme a figura.

do, o que lhe poupará energia. Isso o tornará um bebê 

que chora menos, o que dá mais tranquilidade aos 

pais e familiares.

O sucesso da amamentação depende das boas con-

dições físicas da mãe e do bebê, da interação entre 

mãe e filho e da ajuda de profissionais competentes 

no manejo da amamentação, além do apoio familiar 

e da sua rede social.

Existem alguns pontos que você pode observar na 

mãe e no bebê para avaliação da pega e da posição 

corretas, a fim de favorecer o sucesso do AM. Confira 

a seguir.
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Fatores do bebê

O bebê precisa ser estimulado a abrir bem a boca. A 

mãe deve tocar o lábio superior com a mão ou com a 

própria mama e esperar que o bebê abra bem a boca 

e protraia a língua. Assim que isso aconteça, a mãe 

deve projetar seu mamilo para o palato do bebê e 

trazer a criança rápida e firmemente para a mama.

A cabeça do bebê deve estar no mesmo nível do ma-

milo, com o nariz na mesma altura. O pescoço do 

bebê não deve estar distendido ou distorcido. A boca 

do bebê tem de estar no mesmo plano e de frente 

para a aréola, e os lábios devem estar curvados para 

fora, formando um lacre. O mamilo e a aréola, ou 

parte dela, precisam ficar introduzidos na boca do 

lactente, de tal maneira que o queixo fique apoiado 

na mama. Mesmo que o nariz fique estreitamente 

colocado contra a mama, ele conseguirá respirar, em 

função da formação anatômica do seu nariz, desde 

que sua cabeça não esteja sendo pressionada contra 

a mama. É sempre melhor apoiar a cabeça do bebê 

segurando a nuca. Enquanto mama no peito, o bebê 

respira pelo nariz, estabelecendo o padrão normal 

de respiração nasal, e o ciclo de movimentos man-

dibulares (para baixo, para frente, para cima e para 

trás) promove o crescimento harmônico da face do 

bebê (BRASIL, 2015a).

Pega do bebê

Fonte: BRASIL, 2009c.

A deglutição precisa ser observável ou audível. É im-

portante que o bebê fique virado para a mãe, barriga 

com barriga, e que as costas e a cabeça fiquem alinha-

das e apoiadas, principalmente quando o bebê é um 

recém-nascido.

Uma posição inadequada da mãe ou do bebê na ama-

mentação dificulta o esvaziamento da mama, pode 

favorecer o ganho de peso inadequado e promover 

traumatismos na mama. Um bom sinal para saber se 

a pega está adequada é observar o mamilo assim que 

o bebê acaba de sugar, que pode estar mais alongado 

pela pressão negativa promovida pela sucção, mas não 

deve estar maior de um lado ou do outro, nem amassa-

do. Além disso, a mãe não deve referir dor. Nos primei-

ros dias, o mamilo pode estar sensível, no entanto, uma 

dor importante é um preditivo de pega inadequada.

Outro fator que pode interferir é a roupa do bebê. Ela 

precisa ser adequada ao tempo (o bebê com frio ou 

calor excessivo tem dificuldades para sugar) e con-

fortável, deixando livres os braços, para que não fi-

quem entre o bebê e a mãe, fazendo com que fiquem 

mais distantes um do outro, o que favorece a pega 

apenas do mamilo.

As roupas da mãe também precisam ser adequadas. 

Sutiãs com aberturas muito pequenas, além de garro-

tear a mama, favorecendo o bloqueio de ductos, im-

pedem o acesso do bebê à mama, dificultando a pega 

adequada. O ideal, sempre que possível, é que as rou-

pas da mãe deixem a mama completamente exposta.

Pega correta Pega correta Pega incorreta
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A OMS (BRASIL, 2015a) elenca quatro pontos-chave que são característicos do posicionamento e da pega corretos. Veja adiante.

pontos-chave do posicionamento adequado

• Rosto do bebê de frente para a mama, com nariz na altura do mamilo.

• Corpo do bebê próximo ao da mãe.

• Bebê com cabeça e tronco alinhados (pescoço não torcido).

• Bebê bem apoiado.

pontos-chave da pega adequada

• Mais aréola visível acima da boca do bebê.

• Boca bem aberta.

• Lábio inferior virado para fora.

• Queixo tocando a mama.

Língua Aréola Glândulas do leite
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Por fim, saiba que os seguintes sinais são referência de técnica inadequada de ama-

mentação:

• bochechas do bebê encovadas;

• ruídos ou estalidos da língua;

• mama aparentando estar esticada ou deformada durante a sucção.

2.2.1 Observação da mamada

A observação da mamada é fundamental para você profissional da saúde saber se a 

amamentação está transcorrendo de maneira adequada. O monitoramento de uma 

mamada deve fazer parte da consulta de qualquer profissional de saúde, principal-

mente no início da amamentação. Ao identificar algum problema e fazer a intervenção 

correta, tanto de abordagem como da técnica, você prevenirá complicações e possí-

veis desmames precoces como consequência da dor ou de ganho inadequado de peso.

Boas práticas


Você pode propor a criação, em sua Unidade de Saúde, do Cantinho da 

Amamentação. O local para as mães amamentarem seus filhos deve ser 

confortável (podem ser estimuladas doações de poltronas, pufes etc.), 

tranquilo e reservado (pode ser fechado com cortinas ou biombos).

O formulário de observação da mamada, proposto pela OMS/UNICEF e apresentado a 

seguir, indica os pontos importantes a serem observados em uma mamada.

Amamentação com posicionamento e pega corretos não deve doer. A seguir, temos 

alguns indicadores de que um bebê está mamando de maneira correta.

• O bebê fica tranquilo, ativo e dorme bem entre as mamadas.

• Ele molha mais do que seis fraldas em 24 horas.

• Seu ganho de peso é satisfatório.

O importante é que o bebê esteja em curva ascendente de crescimento. Existe uma 

imposição de que a criança tenha de aumentar 30 g por dia de peso, o que acaba sendo 

razão para muitas prescrições desnecessárias de complemento alimentar.
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Formulário de observação e avaliação de mamada.

Fonte: WHO/UNICEF.

Comportamentos favoráveis

Posição

Escore posição 1

Escore afetivo 1

Escore anatomia 1 Escore anatomia 2

Escore afetivo 2

Escore resposta 2Escore resposta 1

Escore posição 2

Respostas

Estabelecimento de laços afetivos

Anatomia

Escore sucção 1 Escore sucção 2

Sucção

Comportamentos indicativos de dificuldades

Posição

Respostas

Estabelecimento de laços afetivos

Anatomia

Sucção

Mãe relaxada e confortável
Corpo e cabeça do bebê tocando o peito

Queixo do bebê tocando o peito
Nádegas do bebê apoiadas

O bebê procura o peito quando sente fome
O bebê roda e busca o peito
O bebê explora o peito com a língua
Bebê calmo e alerta ao peito

Bebê mantém a pega da aréola
Sinais de ejeção de leite (vazamentos, 
cólicas uterinas, fisgadas)

Mãe segura o bebê no colo com firmeza
Mãe e bebê mantém contato visual

Grande quantidade de toques mãe 
e filho

Mamas macias e cheias antes da mamada
Mamilos projetando-se pra fora

Tecido mamário com aparência 
saudável
Mamas com aparência arredondada

Boca bem abertaLábio inferior projeta-se 
pra fora
Língua do bebê assume a forma de um 
cálice ao redor do bico

Bochechas de aparência arredondada
Sucção lenta e profunda com períodos 
de atividade e pausa
É possível ver ou ouvir a deglutição

Boca quase fechada, fazendo um bico 
pra frente
Lábio inferior virado pra dentro
Não se vê a língua do bebê

Bochechas  tensas ou encovadas
Sucções rápidas com estalidos
Pode-se ouvir barulhos altos, mas 
não a deglutição

Mamas ingurgitadas e duras
Mamilos planos ou invertidos

Tecido mamário com escoriações, 
fissuras, vermelhidão
Mamas esticadas ou caídas

Mãe segura o bebê nervosamente, 
sacudindo-o, tremendo ou fracamente

Nenhum contato ocular mãe e filho
Mãe e bebê quase não se tocam

Nenhuma resposta ao peito
Nenhuma busca observada
O bebê não está interessado no peito

Bebê irriquieto ou chorando
Bebê não mantém a pega da aréola
Nenhum sinal de ejeção de leite 

Mãe com ombros tensos e inclinada 
sobre o bebê
Corpo do bebê distante do da mãe

O bebê está com o pescoço virado
O queixo do bebê não toca o peito
Só ombros/cabeça apoiados
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2.2.2 Duração e frequência das 
mamadas

A duração da mamada é diferente para cada bebê. Al-

guns sugam mais vigorosamente e mamam em menos 

tempo, já outros sugam mais tranquila e demorada-

mente. Devemos deixar que cada bebê estabeleça seu 

próprio ritmo e mame em livre demanda, ou seja, sem-

pre que quiser, sem horário fixo. A mãe precisa apren-

der a reconhecer os sinais do seu filho e amamentá-lo 

sempre que ele tiver fome. No entanto, é importante 

que ela observe se as mamadas estão sendo eficazes, o 

que garantirá um tempo adequado de amamentação e 

de intervalo entre elas.


O choro nem sempre é sinal de fome. 

Bebês choram quando estão com fome, 

com sono ou irritados por algum motivo: 

dor, calor ou frio.

No começo, quando o bebê é menor, sua capacidade 

gástrica é pequena. Ele consegue mamar pouco volu-

me, por isso precisa mamar mais vezes. À medida que 

aumenta a capacidade de sucção e o volume de leite in-

gerido, a frequência das mamadas se reduz e a mamada 

noturna também vai diminuindo. Quando for necessário 

interromper as mamadas por alguma razão, a pressão 

exercida pela sucção deve ser interrompida colocando-

se o dedo mínimo da mãe na comissura labial da crian-

ça, evitando machucar o peito.

Oriente a mãe a, após cada mamada, colocar o bebê para arrotar. Assim que eliminar o ar, o bebê deve ser posto para 

mamar novamente na mesma mama. Deste modo, ele receberá mais do leite posterior, rico em gordura, que lhe dará 

saciedade e plenitude gástrica.

2.2.3 Alternância das mamas

Oriente a mãe a dar uma mama em cada mamada, para que o bebê sugue as três partes do leite e esvazie comple-

tamente a mama, o que prevenirá o ingurgitamento. Caso seja necessário oferecer a segunda mama numa mesma 

mamada, a mãe precisará começar por essa mama, na próxima vez.

Interrupção correta de mamada

Fonte: BRASIL, 2007c.
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É importante reconhecer as 
situações trabalhistas de cada 
mulher:

• O local de trabalho é próximo do seu domicílio?

• Há possibilidade de levar a criança para uma cre-

che perto ou no local de trabalho?

• Alguém pode levar a criança para mamar en-

quanto a mãe está trabalhando?

• A mãe pode retirar o leite antes de sair de casa e 

deixá-lo para ser dado à criança?

• A mãe pode retirar o leite no local de trabalho?

• Há sala de apoio à amamentação no local de tra-

balho?

• Na comunidade onde a mulher reside há creche 

que recebe o leite ordenhado para oferecer à 

criança, ou a mulher pode ir à creche amamentar 

seu filho?

Você já deve ter percebido que tem um importante pa-

pel na promoção da amamentação, orientando a posi-

ção e a pega adequadas. Na sequência desse processo 

de incentivo e apoio à amamentação, você terá outro 

importante desafio: orientar a mãe para que consiga 

manter a amamentação após seu retorno ao trabalho 

(se for o caso dela). A manutenção da amamentação é 

um direito da mulher e da criança que deve ter garan-

tido mediante políticas públicas. Assim, elencamos na 

sequência algumas informações importantes quanto à 

proteção desse direito.

2.3 O retorno ao trabalho da 
mãe que amamenta – como 
proteger o aleitamento 
materno?

Você, como profissional de saúde, precisa conhecer os 

direitos das mulheres trabalhadoras, inclusive trazen-

do a reflexão, para os atendimentos individuais e cole-

tivos, de como essas mulheres vivenciam as situações 

de conflito entre poder trabalhar fora e poder amamen-

tar, e como elas são apoiadas em seu ambiente de tra-

balho (REA, 2011).

Voltar a trabalhar é, na maioria das vezes, motivo de 

alguma ansiedade e preocupação para as mulheres. 

Porém esse fato não deve impedi-la de viver o período 

da maternidade.

As possibilidades de combinar trabalho e amamenta-

ção têm de ser pensadas juntas, entre mãe e profis-

sional de saúde, levando em conta que cada situação 

é diferente de outra. Por isto, é tão importante que a 

mulher sinta que está sendo ouvida, não se sinta cul-

pada porque vai deixar o bebê e perceba que soluções 

podem ser encontradas (REA, 2011). 

Você tem papel importante para que a mulher mante-

nha a lactação depois da volta ao trabalho. Para isso, 

precisa desenvolver a habilidade de comunicação, de 

estreitar laços e vínculos com a família. Você deverá sa-

ber ouvir a mulher, prestar atenção aos problemas que 

lhe são específicos, para ter uma dimensão completa 

da problemática dessa mulher-mãe-trabalhadora.
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Ressalte a importância de a mãe seguir o calendário de rotina de con-

sultas de puericultura! Como a licença para algumas mães é de 120 dias, 

ela deve ser orientada an tes de quatro meses sobre os métodos para 

manter amamentação mesmo com trabalho. 

Antes do retorno ao trabalho

Estimule os familiares, especialmente o companheiro, a dividir as tarefas domésticas. 

A mulher necessita saber que é possível manter a lactação mesmo quando separada 

de seu bebê. Procure esclarecer algumas medidas que facilitam a manutenção do alei-

tamento materno, como as listadas a seguir.

• A produção de leite é feita por um sistema de demanda-suprimento.

• Vale a pena manter o aleitamento materno exclusivo. Quanto mais o bebê suga, 

mais leite é produzido.

• A duração total da licença maternidade deve ser usada para amamentar exclu-

sivamente. Não há necessidade de preparar o bebê com mamadeira antes da 

volta ao trabalho.

• Quinze dias antes de retornar ao trabalho, a mulher deve passar a ordenhar e 

estocar o leite no freezer, acondicionado de preferência em pequenas quanti-

dades, equivalentes às mamadas, de maneira que haja um estoque pronto a ser 

dado ao bebê quando começar a se ausentar.

Após o retorno ao trabalho

A mulher necessita se preparar bastante para a volta ao trabalho, pois deverá estar 

apta a realizar várias ações, como as que seguem.

• Amamentar com frequência quando estiver em casa, inclusive à noite, pois a 

prolactina é produzida mais à noite e ajuda a manter o suprimento.

• Reservar um tempo para extrair seu leite e para amamentar com calma, ou seja, 

acordando um pouco mais cedo do que necessitaria apenas para ir trabalhar.

• Se for dado outro alimento ao bebê, evitar o uso de mamadeira, porque esta 

dicas de habilidades de comunicação

• Estabeleça comunicação não verbal.

• Pergunte em aberto, evitando julgar.

• Mostre interesse e empatia, ou seja, que você pode sentir o que mãe está sen-

tindo.

• Aceite o que a mãe diz, cumprimentando-a pelo que está fazendo correta-

mente.

• Dê ajuda prática e algumas sugestões, nunca ordens.

• Dê informação relevante e em linguagem simples (BRASIL, 2015b).
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Retirada do leite: os dedos da mão em forma de C, o polegar na aréola ACIMA do mamilo e o dedo indicador ABAIXO do mamilo, 
na transição aréola-mama, em oposição ao polegar, sustentando o seio com os outros dedos.

Fonte: BRASIL, 2007.

é menos higiênica e pode causar confusão de 

bicos. Quem vai ficar com o bebê deve estar ca-

pacitado a oferecer o leite em copinho ou colher.

• Durante as horas de trabalho, esvaziar as ma-

mas por meio de ordenha e guardar o leite em 

congelador. Levar para casa e oferecer à criança 

no mesmo dia ou no dia seguinte ou congelar.

• Se der como alimento leite ordenhado congelado, 

este deve ser descongelado em banho-maria, sem 

contato direto com o fogo. Antes de ser oferecido 

à criança, o leite descongelado deve ser agitado 

suavemente para homogeneizar a gordura, senão 

talhará e não poderá ser utilizado. Testar o leite no 

dorso da mão para se certificar de que está na tem-

peratura ideal e não causará queimadura no bebê.

• Realizar a extração manual do leite, conforme a 

ilustração.

• Dispor de frasco de vidro esterilizado para rece-

ber o leite. O frasco preferencialmente deve ser 

de boca larga, com tampas plásticas que pos-

sam ser submetidas à fervura durante mais ou 

menos 20 minutos.

• Procurar um local tranquilo para esgotar o leite.

• Prender os cabelos e usar touca ou um lenço 

limpo na cabeça.

• Usar máscara ou lenço na boca e evitar falar, 

espirrar ou tossir enquanto estiver ordenhando 

o leite.

• Ter por perto pano úmido limpo e lenços de pa-

pel para higienização das mãos.

• Lavar cuidadosamente mãos e antebraços. 

Não há necessidade de lavar os seios frequen-

temente.

• Secar mãos e antebraços com toalha limpa ou 

de papel.

• Posicionar próximo ao seio o recipiente (copo, 

xícara, caneca ou vidro de boca larga) em que 

será coletado o leite materno.

• Massagear delicadamente a mama como um 

todo, com movimentos circulares da base em 

direção à aréola.

• Manter-se relaxada, sentada ou em pé, em posi-

ção confortável. Pensar no bebê pode auxiliar na 

ejeção do leite.

• Curvar o tórax sobre o abdômen, para facilitar a 

saída do leite e aumentar o fluxo.

• Com os dedos da mão em forma de C, colocar 

o polegar na aréola ACIMA do mamilo e o dedo 
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indicador ABAIXO do mamilo na transição aréola 

mama, em oposição ao polegar, sustentando o 

seio com os outros dedos.

• Usar preferencialmente a mão esquerda para a 

mama esquerda e a mão direita para a mama 

direita, ou usar as duas mãos simultaneamente 

(uma em cada mama ou as duas juntas na mes-

ma mama, pela técnica bimanual).

• Pressionar suavemente o polegar e o dedo in-

dicador, um em direção ao outro, e levemente 

para dentro, em direção à parede torácica. Evitar 

pressionar demais, pois pode bloquear os duc-

tos lactíferos.

• Pressionar e soltar, pressionar e soltar. A mano-

bra não deve doer se a técnica estiver correta. 

Em princípio, o leite pode não fluir, mas depois 

de pressionar algumas vezes, começará a pin-

gar. Poderá fluir em jorros se o reflexo de ocito-

cina for ativo.

• Desprezar os primeiros jatos, o que melhora a 

qualidade do leite, em função da redução dos 

contaminantes microbianos.

• Mudar a posição dos dedos ao redor da aréola 

para esvaziar todas as áreas.

• Alternar a mama quando o fluxo de leite diminuir, 

repetindo a massagem e o ciclo várias vezes. Or-

denhar leite de peito, adequadamente, leva de 

20 a 30 minutos, em cada mama, especialmente 

nos primeiros dias, quando apenas uma peque-

na quantidade de leite pode ser produzida.

• Podem ser ordenhados os dois seios, simulta-

neamente, em um único frasco de boca larga ou 

em dois frascos separados, colocados um em-

baixo de cada mama.

• Identificar o frasco (e não a tampa) com o nome 

da mãe ou da criança e colocar a data da coleta.


Validade do leite: leite cru (não pasteuri-

zado) pode ser conservado em geladeira 

por 12 horas e no freezer ou congelador 

por 15 dias. Em geladeira, armazene nas 

prateleiras, nunca na porta.

O leite ordenhado deverá ser oferecido à criança em 

um copinho, seguindo essas recomendações:

• acomodar o bebê desperto e tranquilo no colo, 

na posição sentada ou semissentada, com a 

cabeça da criança formando um ângulo de 90° 

com o pescoço;

• encostar a borda do copo no lábio inferior do 

bebê e deixar o leite materno tocar o lábio. O 

bebê fará movimentos de lambida do leite, se-

guidos de deglutição.

• não despejar o leite na boca do bebê (BRASIL, 

2015a).

Muitas são as informações para o preparo das mulhe-

res antes de retornar ao trabalho. Portanto, aproprie-

se desses conhecimentos para poder abordar algumas 

dessas questões desde o pré-natal. Atividades em gru-

pos, para esclarecer e trabalhar como essas ações, for-

talecem as mulheres e famílias para esse enfrentamen-

to. Sugerimos envolver os profissionais dos NASF, como 

o pediatra e as assistentes sociais, que também podem 

discutir esse momento da vida da família. 
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Procure desenvolver um trabalho intersetorial, por exemplo, com a educação, a fim de 

estimular as creches amigas da amamentação, aonde as mães poderão levar o leite 

humano ordenhado ou mesmo amamentar seus filhos nas creches.

Saiba mais


Leia o artigo sobre o projeto da Creche Amiga da Amamentação em 

Florianópolis, que recebeu o Prêmio de Boas Práticas 2013: Revista de 

Saúde Pública de Florianópolis, disponível em: http://www.pmf.sc.gov.

br/arquivos/arquivos/pdf/10_12_2013_13.05.09.30283607ec72113c0a 

8f7fe4f139d259.pdf.

Na sequência, apontamos algumas informações importantes sobre como realizar o 

aconselhamento para a amamentação.

2.4 Aconselhamento na amamentação 

 č A realidade do outro não está naquilo que ele revela a você, mas naquilo que ele 

não pode revelar. Portanto, se você quiser compreendê-lo, escute não o que ele 

diz, mas o que ele não diz. 

Kalil Gibran

Esse é um tema muito importante e pode fazer toda a diferença no processo da ama-

mentação. A mulher que amamenta, geralmente, passa por um período de fragilidade 

emocional, causada tanto pelas mudanças hormonais em seu organismo, que precisa 

adaptar-se ao pós-parto, quanto pela insegurança de assumir um novo papel em sua 

vida, nos casos de primeiros filhos, ou por achar que não vai dar conta de mais um 

filho. Além disso, ela pode estar fisicamente mais debilitada, uma vez que perdeu bas-

tante sangue, não dorme bem e muitas vezes não se alimenta direito.

Enfim, esse é um período de vulnerabilidade física e emocional, em relação ao qual o 

profissional de saúde deve estar habilitado para atuar com competência e sensibilidade.

O aconselhamento pode contribuir para que essa mulher seja acolhida, ouvida, respei-

tada, por isso ele não pode ser entendido como um mero dar conselhos, ou dizer para 

a mulher o que ela deve fazer. Você deve tentar entender como essa mulher se sente, 

ouvir seus medos e dúvidas, valorizar suas queixas e compreender seus limites, para 

então propor orientações e ajudá-la a decidir o que é melhor para ela e seu filho.

A mulher que amamenta, geralmente, perde a confiança em si mesma. Ela quer mui-

to acertar e fazer o melhor para seus filhos, porém as informações são muitas e muito 

diferentes. Cada um tem uma receita para passar sobre o que ela deve comer para ter 

leite, ou não comer para o bebê não ter cólicas, ou o que fazer para ter bastante leite.  
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Isso, sem falar no que o acesso à internet colabora para 

gerar dúvidas ou rotulá-la como incapaz Os sites e blogs 

são muitos e as informações nem sempre são verdadei-

ras ou ponderadas, gerando uma ansiedade e uma sen-

sação de frustração e incompetência que interferirão no 

processo da amamentação. Quando há uma dificulda-

de na amamentação, é comum pensar que se trata de 

uma incapacidade da mulher.

à amamentação, era considerado moderno dar ma-

madeiras. Dessa forma, elas não sabem como orientar, 

pois não tiveram essa vivência.

O AM na espécie humana não é inato, precisa ser apren-

dido, é passado de uma geração à outra. Por isso, quem 

não aprendeu, não sabe ensinar. As famílias hoje es-

tão menores, o número de filhos diminui. Nas cidades, 

cada vez maiores, as famílias encontram-se menos. 

Assim, as mulheres que hoje estão sendo mães pouco 

conviveram com crianças pequenas. Muitas vezes, o 

primeiro bebê que pegam no colo é o seu próprio filho, 

o que gera insegurança. A mulher que não tem confian-

ça em si mesma cede mais facilmente às pressões das 

amigas e da família.

Para a mulher amamentar, ela precisa tomar uma deci-

são, e o papel da família nesse processo é fundamental. 

A família fornece informações sobre a melhor prática 

alimentar para uma criança. Cada família tem uma his-

tória, que vai sendo construída pelo tempo e repassada 

aos seus membros, e esses ensinamentos são a base 

dos valores e crenças que basearão as tomadas de deci-

são. Por isso é tão importante compreender as famílias 

e seus processos evolutivos, entender que os modelos 

atuais são diferentes e estão em constante evolução, e 

que as motivações passadas por meio de gerações po-

dem facilitar ou dificultar as mudanças.

O acolhimento e a compreensão são condições primor-

diais no aconselhamento. São atitudes que podem pa-

Além disso, nem sempre as mulheres que têm filhos 

atualmente podem contar com o apoio e a companhia 

de suas mães. As configurações familiares estão mu-

dando aceleradamente. As avós de hoje geralmente 

trabalham fora, assim, não podem acompanhar suas 

filhas por um período maior. Muitas vezes, essas mes-

mas avós não amamentaram seus filhos, porque há 20 

ou 30 anos, além de não existirem as leis de proteção 
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recer simples, mas requerem que nos despojemos de 

nossos julgamentos e valores pessoais, buscando nos 

colocar no lugar do outro. Isso abrirá as portas para uma 

comunicação eficaz e o ajudará quando for dar orienta-

ções e sugerir mudanças de prática. Evite dizer à mulher 

que amamenta o que ela tem de fazer. No lugar de dar 

ordens, ajude cada mãe a decidir por si o que é melhor, 

pois isso aumentará sua autoconfiança (TACLA, 2006).
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teressados nela e em sua história. Desse modo, ela se 

sentirá acolhida e compreendida e poderá falar mais 

sobre seus sentimentos e dificuldades.

Para isso, é necessário que você observe alguns pontos 

na sua atuação junto às mulheres que amamentam. 

Confira a seguir.

1. Usar comunicação não verbal útil

Não falamos só com palavras. Falamos com o corpo, 

com a expressão facial, com gestos e atitudes. Por isso, 

tenha cuidado com a comunicação não verbal. Algu-

mas estratégias de comunicação não verbal facilitam a 

aproximação:

• manter a cabeça no mesmo nível que a da mãe;

• prestar atenção no que ela fala;

• remover barreiras (mesa, papéis, braços cruza-

dos, computador);

• dedicar tempo;

• tocar apropriadamente (a mãe e o bebê).

2. fazer perguntas abertas

Geralmente são mais úteis e, para respondê-las, a mãe 

precisa dar mais alguma informação do que quando 

fazemos perguntas fechadas, que podem ser respondi-

das apenas com sim ou não. Em geral, essas perguntas 

começam por: O que? Como? Quando? Onde? Por quê? 

Adiante, você conhecerá alguns passos de aconselha-

mento na AM que são propostos pela OMS.

Ouvir e aprender

A mãe que amamenta pode ter dificuldades em ver-

balizar seus sentimentos. É preciso ouvi-la e levá-la a 

compreender e sentir que estamos sinceramente in-
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você está alimentando seu bebê?

3. Usar expressões e gestos que demonstrem interesse

Falar com alguém que não demonstra estar interessado ou ouvindo gera frustração e 

irritação, o que pode fazer com que a mãe desista de falar o que ela pensa. Ao falar com 

a mulher que amamenta, olhe para ela, sorria, balance a cabeça afirmativamente, use 

expressões que demonstrem interesse, como: Ah é? Mmm! Aha! Fale mais sobre isso!

4. devolver com suas palavras o que a mãe diz

Quando você repete com suas palavras o que a mãe diz, demonstra que a ouviu e com-

preendeu o que ela quis dizer, o que deve incentivá-la a falar mais. Quando a mãe refere 

que o bebê chorou à noite toda, ela possivelmente quer dizer que está muito cansada, 

pois não dormiu direito. No entanto, pode ficar constrangida em dizer isto, com medo 

de ser julgada como uma mãe não suficientemente boa, ou ouvir uma reprimenda, do 

tipo: Bebês choram mesmo! Porém, se ao ouvi-la dizer que o bebê chorou à noite toda 

você responder algo como: Imagino como você deve estar cansada! Seu bebê fez você 

ficar acordada porque chorou à noite toda? Assim, a mãe terá certeza de que você a 

compreendeu, e certamente as janelas da sua comunicação com ela estarão abertas.

5. demonstrar empatia

Quando você diz que se identifica com o que a pessoa está vivenciando: Já passei por 

isso! trata-se de simpatia e o seu ponto de vista prevalece. Na empatia, você se põe no 

lugar do outro, é um estado de identificação do qual emerge um sentimento profun-

do de compreensão, de compaixão e outros que possibilitam uma intervenção tera-

pêutica, o que pode gerar mudanças. Você demonstra empatia quando verbaliza que 

entende como a mãe se sente, colocando-a no centro da situação e da sua atenção.
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Evite palavras que soem como julgamento. Somos ge-

ralmente muito rápidos em julgar e nossas palavras 

podem constranger e inibir a mulher que está ama-

mentando e que já está se sentindo inadequada e in-

competente. Evite palavras como: certo, errado, pouco, 

muito, bem, mal, suficiente, apropriado. Você pode fa-

zer com que a mãe sinta que fez algo errado ou que algo 

não está bem com o bebê. No lugar de perguntar: Você 

tem bastante leite? Questione: Como está a sua produ-

ção de leite?

6. Dar confiança e apoio

Respeite e apoie sempre o que a mãe diz e sente. Quan-

do discordar dela, você corre o risco de fazê-la se sen-

tir inadequada e ter medo de emitir novas opiniões e 

adotar condutas importantes para entender o que está 

acontecendo. Porém, não seria possível concordar com 

ela em uma ideia completamente equivocada.

Uma estratégia, nesses casos, é responder de maneira 

neutra, ou devolver com suas palavras o que ela está 

dizendo, para ter certeza da compreensão. Quando a 

mãe afirma que quer deixar de amamentar ou quer 

dar complemento porque o seu leite é fraco, você pre-

cisa respeitar o que ela diz, afirmando que entendeu 

como ela se sente e como é importante a sua preocu-

pação com a saúde do filho. Depois de deixar claro 

que não a está julgando, pode acrescentar as infor-

mações necessárias para corrigir o que ela pensa, de 

maneira tranquila e educada. Esclareça que o leite 

parece ralo no começo porque se divide em partes e 

que essa primeira parte é muito importante para hi-

dratar e proteger o bebê.

Quando a mulher que amamenta se sente apoiada, 

constrói um vínculo de confiança com o profissional de 

saúde.

7. reconhecer e elogiar o que a mãe 
e o bebê estão fazendo de certo

Todos gostamos de receber elogios e ter nossas ações 

e ideias validadas, pois isso aumenta nossa autocon-

fiança. É sempre útil começar um atendimento elo-

giando a mãe de alguma forma. Você pode elogiar 

quando tudo está indo bem, se a mãe está amamen-

tando, o bebê está ganhando peso, a carteira de vaci-

nação está em dia etc.

Temos muitas vezes a tendência de cobrar quando essas 

coisas não estão bem, mas nos esquecemos de elogiar 

quando tudo está bem. Quando você exalta as boas prá-

ticas da mãe e seu cuidado com o filho, isso a encoraja a 

continuar agindo da mesma forma. Mas, e quando as coi-

sas não estão andando como esperado e aparentemente 

não há o que elogiar? Ainda assim, você precisa procurar 

um motivo e, se o procurar com sinceridade, sempre o 

encontrará. Pode elogiar, por exemplo, o fato de ela estar 

vindo à UBS trazer seu filho para ser avaliado.

8. dar ajuda prática

Esse é um aspecto importante na prática de dar apoio 

à mulher que amamenta. Geralmente, essas mulheres 

estão cansadas, já tentaram de inúmeras maneiras re-

solver seus problemas. Encontrar alguém que as ajude 

nas suas necessidades do momento pode fazer com 

que se sintam valorizadas e respeitadas.

Algumas maneiras práticas de dar ajuda são:

• trazer um copo de água antes da consulta para 

uma mãe que chega cansada; 

• oferecer-se para segurar o bebê por alguns mi-

nutos;

• oferecer ajuda com suas bolsas e sacolas;

• oferecer uma distração para os filhos mais velhos, 

para que ela possa se tranquilizar durante a con-

sulta;

• ajudá-la a encontrar uma posição confortável 

para amamentar;

• aliviar o ingurgitamento e auxiliá-la a colocar o 

bebê para mamar em posição adequada.

9. dar pouca e relevante informação

O fato de falar muito e elencar tudo o que sabe sobre 

aleitamento materno não significa que você será ouvi-

do e compreendido. Uma mulher com dor, cansada, in-

segura, com pressa, nem sempre compreenderá tudo o 
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Compreender e conhecer a rede de apoio à mulher é 

fundamental para a manutenção ou não dessa prática, 

uma vez que a nutriz é fortemente influenciada pela 

comunidade, pela família e por suas correspondentes 

crenças, costumes e valores.

2.5 Rede de apoio à mulher 
que amamenta

Amamentar envolve o apoio de familiares, amigos, vi-

zinhos e profissionais de saúde, imprescindíveis para 

que estiver falando. A preocupação dela é com a dificul-

dade que está vivendo no momento. Por exemplo, não 

é hora de falar da volta ao trabalho quando ela sequer 

recebeu alta do parto.

A informação que fica é aquela que tem importância 

e significado para o problema que ela está vivendo no 

momento. Você precisa escolher no máximo duas ou 

três informações de cada vez, as quais digam respeito 

à situação que a mulher está vivendo, e certificar-se de 

que ela compreendeu o que você disse. A aprendizagem 

eficaz só acontece quando o conteúdo tem significado.

Apoiar a mulher que amamenta é acolhê-la, mas é pre-

ciso lembrar de incluir e acolher também as famílias no 

processo da amamentação, tanto a nuclear (pai, mãe e 

filhos) quanto a família ampliada (avós, tios, primos etc.), 

porque todos têm influência sobre essa mulher, que pode 

estar insegura ou não, verbalizando ou não seus medos.

O trabalho com famílias consiste em descobrir o que 

impede, a família ou a mulher, de atingir seus objetivos. 

Quando os membros de uma família se unem para en-

frentar desafios, seus vínculos são fortalecidos e os in-

divíduos podem desenvolver competências, como a de 

amamentar ou de valorizar a mulher que amamenta.       


Esclareça à mulher que ela pode vir sem-

pre acompanhada à consulta.
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superar as dificuldades vivenciadas pelas mulheres e 

suas famílias. A existência de uma rede de apoio pode 

ser um fator determinante para a adoção e manuten-

ção da prática da amamentação e da introdução pre-

coce de outros líquidos e alimentos na dieta da criança 

(PRATES; SCHMALFUSS; LIPINSKI, 2015).

Essa rede serve como suporte para a mulher nesse pe-

ríodo de vida. Portanto, todos os significados que a en-

volvem devem ser valorizados, inclusive os sentimen-

tos das pessoas que apresentam vínculo próximo com 

a mulher nutriz, geralmente a mãe, para que o ato de 
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amamentar transcorra de modo efetivo (MONTE; LEAL; 

PONTES, 2013).

A família influencia decisivamente no apoio e cuidado 

à puérpera e ao recém-nascido. De acordo com estudo 

desenvolvido por Muller e Silva (2009), as mulheres rela-

tam que o apoio oferecido por familiares e amigos tem 

como base uma implícita valorização da mulher como 

mãe e que amamenta. Destaca a ajuda prática no con-

texto familiar, o fato de os membros da família assumi-

rem tarefas costumeiramente realizadas por ela dentro 

da dinâmica familiar, o que a permite dedicar mais tem-

po ao bebê e, consequentemente, à amamentação.

Para uma amamentação bem-sucedida, a mãe neces-

sita de constante incentivo e suporte dessa rede de 

apoio. Não basta que ela opte pelo AM. Ela precisa estar 

inserida em um ambiente que a apoie na sua opção. A 

opinião e o incentivo das pessoas que cercam a mãe, 

sobretudo os maridos ou companheiros, as avós da 

criança e outras pessoas significativas para a mãe são 

de extrema importância (BRASIL, 2015a).

Os maridos ou companheiros têm sido identificados 

como importante fonte de apoio à amamentação. Po-

rém, muitos deles não sabem de que maneira podem 

auxiliar a mulher que amamenta, provavelmente por 

falta de informação.

Alguns sentimentos negativos dos maridos ou compa-

nheiros, comuns após o nascimento de um filho, pode-

No período de amamentação, é difícil para a mulher 

cuidar do bebê, da casa, do marido ou companheiro e 

de outros filhos. A família precisa se reunir para ajudar 

a mulher que amamenta nas tarefas domésticas, para 

que ela possa se dedicar ao lactente. Também é papel 

da família não levar para casa produtos que prejudi-

cam a amamentação, como latas de leite, mamadeiras 

e chupetas.

riam ser aliviados se eles estivessem informados da im-

portância do seu papel, não apenas nos cuidados com 

o bebê, mas com a mulher que amamenta (BRASIL, 

2015a). O apoio deles na manutenção da amamenta-

ção é fundamental, pois, mesmo apoiando a amamen-

tação nos primeiros meses da criança, é comum não 

apoiarem a manutenção da amamentação por dois 

anos ou mais (MARTINS; GIUGLIANI, 2012).

Fo
nt

e:
 S

hu
tt

er
st

oc
k.



55 Promoção do aleitamento materno na Atenção Básica

Você, como profissional de saúde, pode se aproximar e considerar o contexto familiar e 

comunitário, identificando crenças, mitos, tabus e valores culturais imbricados nesse 

processo, a fim de desempenhar o papel de apoiador e incentivador da amamentação 

(PRATES, 2015).

Cabe a você, profissional de saúde, e aos demais profissionais da equipe da Atenção 

Básica e do NASF estimular e apoiar o marido ou companheiro, as avós, os amigos e os 

vizinhos, para que participem desse período vital para 

a família. É importante ouvi-los, incluí-los e valorizá-los 

no apoio ao processo de amamentar.

A seguir, trazemos algumas boas práticas em aleita-

mento materno, com o objetivo de estimular o desen-

volvimento dessas.

2.6 Experiências municipais 
de boas práticas em 
aleitamento materno na AB

Com o intuito de estimular você a desenvolver práticas 

promotoras de AM, buscamos algumas experiências re-

latadas por profissionais da Atenção Básica. A busca foi 

realizada nos endereços oficiais, como o da Comunida-

de de Práticas, que é um espaço virtual de construção 

de conhecimento e aprendizado a partir das experiên-

cias de cada profissional da AB.

Link


O primeiro relato de boa prática em alei-

tamento materno faz parte dos relatos 

da Comunidade de Práticas e está dispo-

nível, na íntegra, neste endereço: https://

novo.atencaobasica.org.br/relato/1799.
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https://novo.atencaobasica.org.br/relato/1799
https://novo.atencaobasica.org.br/relato/1799
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 č Na consulta do pré-natal, no puerpério, sempre são detectadas dúvidas e dificuldades por parte das mulheres 

para amamentar. O desafio maior é preparar toda a equipe para atender essas demandas e não ficar sob a respon-

sabilidade de quem mais gosta desse tema. As dificuldades mais comuns relatadas pelas mulheres eram: recém-

nascidos com dificuldade para pegar os mamilos, para sugar o leite e mães com mamas ingurgitadas. Percebi que 

o cotovelo dava subsídio suficiente para detalhar a esta mãe como a mesma poderia realizar o esvaziamento das 

mamas e também amamentar seu filho. Iniciei esta nova abordagem de preparo no ano de 2002 e mantive como 

orientação para a amamentação o uso do cotovelo para explicar como poderia realizar a ordenha manual e solici-

Conforme relato de Moreira et al (2015), no estado da 

Paraíba, município de Capina Grande, 

 č [...] a equipe de saúde denominada Bonald Filho 

observou que as pessoas idosas são potenciais 

meios veiculadores de informações no campo da 

saúde e, na questão da amamentação, as gestan-

tes sempre identificaram as avós como as apoiado-

ras no período puerperal. Assim, assistente social, 

enfermeiras, cirurgiã dentista e médica criaram um 

grupo de apoio à amamentação denominado de 

Amigos do Peito, voltado para as pessoas idosas.

 č Para isso foi realizado um curso para as mulheres 

idosas interessadas, com o tema AMIGOS DO PEI-

TO - apoiando a amamentação. As profissionais 

observaram que, ao buscar na pessoa idosa uma 

forma de disseminação de informações, a Unida-

de de Saúde conseguiu aliadas para a realização 

de ações de promoção ao aleitamento materno. 

Relatam que a experiência foi muito positiva para 

todas as partes envolvidas, as pessoas idosas, os 

profissionais da Atenção Básica e a comunidade.

Link


O segundo relato vem do estad o do Pa-

raná e é realizado pelo enfermeiro Edi-

nael Marciano. Íntegra disponível em:  

https://novo.atencaobasica.org.br/ 

relato/4100.
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https://novo.atencaobasica.org.br/relato/4100
https://novo.atencaobasica.org.br/relato/4100
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tava a compreensão desta mãe. Neste momento, 

fazia uma correlação mama-cotovelo e definia a 

prega com mamilo e proeminência óssea aréola e 

cotovelo uma mama. Esta prática pode ser desen-

volvida pelos profissionais de saúde. Ao simular 

a sucção com a prega do cotovelo, a mulher que 

não teve a experiência de amamentar tem clareza 

de como o bebe deve mamar.

Esses relatos mostram 

que a promoção do AM 

pode ser uma prática 

na Atenção Básica. Você 

encontrará outros rela-

tos na Comunidade de 

Práticas, além de poder 

relatar suas práticas nes-

sa área. Trata-se de uma 

interessante forma de trocar experiências e dar visibi-

lidade às boas práticas.

2.7 Fechamento da unidade

Nessa unidade, destacamos o papel dos profissionais 

da AB na promoção do aleitamento materno, reforçan-

do a importância do trabalho interdisciplinar e de iniciar 

orientações e discussões sobre o aleitamento antes de 

a mulher engravidar, ou seja, nos trabalhos educativos 

nas escolas, nos grupos existentes nas comunidades e 

em outros espaços onde se pode abordar o tema.
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Enfatizamos a importância das informações durante o pré-natal, o preparo para o parto e pós-parto para o êxito do 

aleitamento materno. Relembramos algumas recomendações sobre a pega correta do bebê e o retorno ao trabalho 

da mulher que amamenta. Por fim, apontamos questões que envolvem o aconselhamento e o acolhimento à família 

que amamenta e como vinculá-la e dar seguimento ao seu acompanhamento.

Na próxima unidade, apontaremos algumas informações que consideramos importantes para sua atuação na preven-

ção e no manejo das intercorrências mais frequentes no AM.



 Unidade 3
Manejo na Atenção Básica das principais 
intercorrências da amamentação 

Trazemos, nesta parte dos estudos, alguns conteúdos para ajudar no reconheci-

mento das principais dificuldades na prática da amamentação e no seu manejo, 

baseando-se em evidências científicas e em conformidade com as diretrizes do Mi-

nistério da Saúde.

Ao final da unidade você deverá ser capaz de reconhecer essas dificuldades na prá-

tica da amamentação e de atuar em seu manejo.
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3.1 Manejo das principais intercorrências na 
amamentação na Atenção Básica

A seguir, apresentaremos as principais intercorrências na amamentação e explicare-

mos de que forma você, como profissional de saúde, poderá fazer o manejo de tais in-

tercorrências com a mulher, o bebê e sua família, a fim de potencializar a manutenção 

do AM.

Como intercorrências, elencamos a insegurança da mãe e da família quanto à produ-

ção de pouco leite, ou quanto ao leite produzido ser fraco, além de intercorrências 

clínicas, como traumas mamilares, ingurgitamento, candidíase e dificuldade na pega.

Fo
nt

e:
 S

hu
tt

er
st

oc
k.

3.1.1 Pouco leite e leite fraco

Após o parto, a síntese do leite é controlada, basicamente, pela ação hormonal. A des-

cida do leite, que costuma ocorrer até o terceiro ou quarto dia pós-parto, acontece 

mesmo que a criança não esteja sugando. Depois desse período, a produção do leite 

tem controle autócrino, dependendo, basicamente, do esvaziamento da mama, ou 

seja, o número de vezes que a criança mama ao dia e sua capacidade de esvaziar a 

mama determinarão o quanto de leite materno será produzido (GIUGLIANI, 2004; BRA-

SIL, 2015c).

Portanto, a qualidade e a quantidade de sucção da criança passarão a governar a sín-

tese do leite materno. Com a sucção e a transferência do leite para a criança, o hi-

potálamo inibe a liberação de dopamina, que é um fator inibidor da prolactina. Essa 

queda nos níveis de dopamina estimula a liberação de prolactina, que promoverá a 

secreção láctea.

A integridade do eixo hipotálamo-hipófise, regulando os níveis de prolactina e ocito-

cina, é essencial tanto para o início como para a manutenção da síntese láctea. A li-

beração da ocitocina pode ocorrer, também, em resposta a estímulos condicionados, 

como visão, cheiro e choro da criança, e a fatores de ordem emocional, como moti-

vação, autoconfiança e tranquilidade. No entanto, a dor, o desconforto, o estresse, a 

ansiedade, o medo e a falta de autoconfiança podem inibir o reflexo de ejeção do leite, 

prejudicando a lactação (GIUGLIANI, 2004).

Quando a lactação já está bem estabelecida, mãe e filho adaptados, a mulher é capaz 

de produzir em média 800 mL de leite por dia, caso esteja em amamentação exclusiva. 

A produção de leite após cada mamada varia, sendo maior quando a mama é esvazia-

da com frequência. Em geral, a capacidade de produção de leite da mãe é maior que 

o apetite de seu filho. A capacidade de armazenamento da mama varia entre as mu-

lheres e pode variar entre as duas mamas de uma mesma mulher (GIUGLIANI, 2004).
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A crença de leite fraco ou pouco leite é o argumen-

to mais frequentemente citado para a introdução de 

complementos, que pode culminar com o desmame e, 

muitas vezes, leva à complementação da alimentação 

da criança, o que afetará negativamente a produção de 

leite, uma vez que a criança passará a sugar menos na 

mãe (GIUGLIANI, 2004).

• o bebê suga os dedos ou punhos;

• o bebê quer ficar no peito frequentemente ou 

durante longos períodos;

• quando a mãe tenta tirar o leite, só consegue ti-

rar muito pouco ou nada;

• as mamas não enchem o bastante ou estão mais 

flácidas;

• a mãe não nota vazamento de leite ou outros si-

nais do reflexo da ocitocina (UNICEF, 2009; BRA-

SIL, 2015c).

Há alguns indicativos indiretos de pouco volume de 

leite, como a diminuição do número de vezes que o 

bebê urina ao dia (menos que 6 a 8) e a infrequência 

de evacuações, com fezes em pequena quantidade, 

secas e duras.


Vale lembrar que a frequência de eva-

cuações em bebês que estão em AME 

após o nascimento acontece concomi-

tantemente ou logo após a mamada. À 

medida que o bebê cresce, a frequência 

das fezes diminui.

O melhor indicativo de que a criança não está rece-

bendo volume adequado de leite é a constatação, 

por meio do acompanhamento de seu crescimento, 

de que ela não está ganhando peso adequadamente 

(BRASIL, 2015c).
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Você, profissional de saúde, precisa saber identificar 

alguns sinais que podem indicar a insuficiência de leite:

• o bebê chora com frequência;

• o bebê não fica saciado após as mamadas;

• o bebê não fica quieto na mama e tem dificulda-

de de se alimentar;
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Causas de baixa produção  
de leite

No leite materno, existem substâncias específicas 

que inibem a produção do leite, os peptídeos ini-

bidores da lactação, quando a mama não é esva-

ziada corretamente, devido a uma série de fato-

res, apontados a seguir.

• Pega incorreta.

• Mamadas pouco frequentes ou curtas.

• Mamadas seguindo horário rígido.

• Sucção deficiente.

• Ausência de mamadas noturnas.

• Ingurgitamento mamário.

• Uso de alimentação complementar (fórmulas 

infantis) ou de chupetas e protetores de ma-

milo que podem levar ao esvaziamento inade-

quado das mamas.

• Fatores psicológicos – a mãe pode não estar 

confiante, estar cansada, sobrecarregada, 

preocupada ou achar difícil responder ao seu 

bebe. Fatores psicológicos podem levar a prá-

ticas pouco eficazes de aleitamento materno. 

A mãe, em uma situação estressante, pode 

amamentar com menor frequência ou por um 

curto tempo, apresentando maior probabili-

dade de oferecer alimentos complementares 

(UNICEF, 2009; BRASIL, 2015c).
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Há outras situações menos frequentes associadas com sucção ineficiente do bebê, como 

lábio ou palato leporino, freio da língua curto, micrognatia, macroglossia, uso de medi-

camentos na mãe ou na criança que deixe a criança sonolenta ou que reduza a produção 

de leite (bromocriptina, cabergolina, estrogênios, progestogênios, pseudoefedrina e, 

em menor grau, álcool e nicotina), asfixia neonatal, prematuridade, síndrome de Down, 

hipotireoidismo, disfunção neuromuscular, doenças do sistema nervoso central e pa-

drão de sucção anormal.

Algumas doenças maternas também podem influenciar na sucção e produção de leite, 

como infecção, hipotireoidismo, diabetes não tratada, síndrome de Sheehan, tumor 

hipofisário e doença mental. Procure identificar a história materna e a do pré-natal 

para avaliar as situações de risco para a baixa produção de leite (BRASIL, 2015c).

Você, possivelmente, está se perguntando: o que posso fazer para manejar essa situação?

Em primeiro lugar, acolher a mulher com suas dúvidas e limites para amamentar. De-

pois, ouvir suas queixas, explicar a ela quais as vantagens de amamentar e, por fim, 

respeitar sua decisão.

Reflexão


O respeito à decisão da mulher quanto à amamentação passa primeiro 

pelo direito que ela tem de saber o que é melhor para ela e seu filho. 

Tomar a decisão antes disso pode ser prejudicial para os dois. Quando 

fazemos isso, podemos ressignificar a história dessa mulher.

Como você viu, diversas questões envolvem a amamentação, por isso sabemos que não 

se trata de um processo fácil e que não depende, unicamente, do esforço do profissio-

nal. Entender o contexto é o primeiro passo. Se a puérpera estiver disposta a amamen-

tar, é possível:

• melhorar o posicionamento e a pega do bebê, quando não adequados;

• aumentar a frequência das mamadas;

• oferecer as duas mamas em cada mamada;

• massagear a mama durante as mamadas ou ordenha;

• dar tempo para o bebê esvaziar bem as mamas;

• trocar de mama várias vezes em uma mamada, se a criança estiver sonolenta 

ou se não sugar vigorosamente;

• após a mamada, ordenhar o leite residual;

• evitar o uso de mamadeiras, chupetas e protetores (intermediários) de mamilos;

• consumir dieta balanceada;

• ingerir líquidos em quantidade suficiente (líquidos em excesso não aumentam 

a produção de leite, podendo até a diminuir);

• repousar sempre que possível, pois a prolactina tem seu pico de produção du-

rante o sono profundo (UNICEF, 2009; BRASIL, 2015c).

3.1.2 Traumas mamilares

A proporção de trauma mamilar em mulheres no início da lactação é alta e se constitui em 

um importante fator de risco para o desmame precoce (MONTRONE et al, 2006). 

Nos primeiros dias após o parto, a mulher pode sentir dor discreta ou mesmo moderada 

nos mamilos no começo das mamadas, devido à forte sucção deles e da aréola, sinal de 

maior sensibilidade do mamilo para amamentar. Essa dor pode ser considerada normal 

e não deve persistir além da primeira semana. No entanto, a queixa de dor mais forte 

nos mamilos é um indicador de dificuldade na amamentação. Isso pode levar a traumas 

mamilares, o que requer intervenção (SANTIAGO, LB, 2013; BRASIL, 2015c).

Os traumas mamilares podem ser classificados de acordo com o tipo de lesão exis-

tente, sendo conhecidos ora como fissuras, ora como lesões e, popularmente, como 

rachaduras (GIGLUIANI, 2004).
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Trauma mamilar pode ser eritema, ede-

ma, fissura, bolha, marca branca, ama-

rela ou escura, hematoma ou equimose 

nos mamilos, todos decorrentes de vá-

rios fatores (CERVELLINI, M.P. et al, 2014).  

O posicionamento incorreto e a pega inadequada são 

os principais causadores dessas lesões, que se carac-

terizam por apresentarem mamilos extremamente do-

• uso de cremes e óleos que causam reações alér-

gicas nos mamilos;

• uso de protetores de mamilo (intermediários) e 

exposição prolongada a forros úmidos, que po-

dem levar à proliferação de fungos (candidíase);

• fenômeno de raynauld.

  Fenômeno de Raynauld é uma isquemia intermitente, cau-
sada por vaso espasmo, que acomete os mamilos. Em geral, 
ocorre em resposta à exposição ao frio, à compressão anormal 
do mamilo na boca da criança ou a trauma mamilar importan-
te. Compressas mornas ajudam a aliviar a dor, na maioria das 
vezes. Mulheres com essa condição devem evitar uso de drogas 
vasoconstritoras, como cafeína e nicotina (BRASIL, 2015c).

Lesão mamilar por má pega.

Fonte: BRASIL, 2015c.

lorosos e desconfortáveis. Às vezes, a pele do mamilo 

parece completamente normal; em outras vezes, nota-

se uma fissura na extremidade ou na base do mamilo 

(BRASIL, 2015; UNICEF, 2009).

Os traumas mamilares podem decorrer dos seguintes 

motivos (SANTIAGO, LB, 2013; BRASIL, 2015c):

• mamilos curtos, planos ou invertidos;

• disfunções orais na criança: freio de língua ex-

cessivamente curto ou língua posteriorizada;

• mamilos não protráteis, que não se alongam ou 

não se espicham;

• sucção não nutritiva prolongada;

• uso inadequado de bombas de extração de leite;


Bombas de extração de leite podem 

causar fissuras e contaminar o leite se 

não estiverem adequadamente este-

rilizadas, além de poderem diminuir a 

autoconfiança materna, uma vez que 

extração manual ou bomba sempre re-

tiram menos leite do que o bebê conse-

gue ordenhar na mama. Ao verificar o 

que conseguiu retirar com a bomba, a 

mulher tende a achar que está produ-

zindo pouco.

• interrupção inadequada da mamada, puxando a 

criança do peito antes de finalizar;

Início da lactação.

Fonte: BRASIL, 2015c.
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eficazes, podem ser a causa do trauma mamilar.

Uma vez instalado o trauma mamilar, discuta com a 

mulher sobre o que está acontecendo, para que haja 

melhor compreensão. Examine as mamas, verifique a 

mamada e identifique se há problemas na pega. Carac-

terize o tipo de lesão, para indicar o melhor tratamento 

e as condutas corretas.

Medidas de conforto que podem minimizar o estí-

mulo aos receptores da dor localizados na derme do 

mamilo e da aréola (BRASIL, 2015c; SANTIAGO, LB, 

2013; UNICEF, 2009):

• iniciar a mamada pela mama menos afetada;

• ordenhar um pouco de leite antes da mamada, o 

suficiente para desencadear o reflexo de ejeção 

de leite, evitando dessa maneira que a criança 

tenha de sugar muito forte no início para desen-

cadear o reflexo;

• explorar as diferentes posições de amamentar, 

reduzindo a pressão nos pontos dolorosos ou 

áreas machucadas;

• considerar o uso alternativo de um protetor para 

o mamilo, como um coador de plástico pequeno 

e sem o cabo, entre as mamadas. Isso permite di-

minuir o contato da área machucada com a rou-

pa. Esses dispositivos devem ter buracos de ven-

tilação, pois a inadequada circulação de ar para 

o mamilo e a aréola pode reter umidade e calor, 

tornando o tecido mais vulnerável a macerações 

e infecções;

• usar algum analgésico sistêmico por via oral, em 

caso de dor importante. Não deve haver dor no 

amamentar, assim, nesse caso, a mulher poderá 

ser temporariamente medicada.

Você, como profissional de saúde, deve trabalhar a 

prevenção da ocorrência de traumas mamilares e dis-

cutir com a mulher alguns cuidados específicos (BRA-

SIL, 2015c):

• verifique o que ocorre e oriente-a para a técnica 

adequada, ou seja, o posicionamento e a pega 

corretos;

• oriente-a quanto aos cuidados para que os ma-

milos mantenham-se secos, expondo-os ao ar 

livre e à luz solar e trocando frequentemente 

os forros utilizados, quando houver vazamento 

de leite;

• informe-a para não usar produtos que retiram a 

proteção natural do mamilo, como sabões, ál-

cool ou qualquer produto secante;

• fale sobre amamentação em livre demanda, 

pois a criança que é colocada no peito assim que 

dá os primeiros sinais de que quer mamar vai ao 

peito com menos fome, por isso, com menos 

chance de sugar com força excessiva;

• esclareça os cuidados necessários para evitar in-

gurgitamento mamário;

• oriente a mulher a realizar, quando necessário, 

a extração ou ordenha manual da aréola antes 

da mamada, se ela estiver ingurgitada, a fim de 

deixar a aréola e o mamilo mais flexíveis, o que 

permitirá uma pega adequada;

• instrua a mulher a, se for preciso interromper 

a mamada, introduzir o dedo indicador ou mí-

nimo pela comissura labial (canto) da boca do 

bebê, de maneira que a sucção seja interrompi-

da antes de a criança ser retirada do seio;

• recomende que ela não use protetores (interme-

diários) de mamilo, pois esses, além de não serem 
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Se a dor for intensa e a mãe não conseguir manter a 

mamada, ela poderá suspender temporariamente a 

sucção na mama afetada, podendo retirar o leite ma-

nualmente e dar ao bebê com copo ou colher, até que o 

mamilo melhore ou cicatrize. 

Existem ainda algumas controvérsias em relação ao 

tratamento para traumas mamilares. A melhor inter-

do a uma melhora da barreira na pele danificada (BRA-

SIL, 2015c). Um estudo experimental identificou que a 

lanolina pode ser indicada para tratar os traumas ma-

milares e contribuir para diminuir as dificuldades apre-

sentadas pela puérpera no processo de amamentação 

(COCA, K.P.; ABRÃO, A.C.F.V., 2008).

Se existir algum sinal de infecção (a mais comum é por 

estafilococo), antibioticoterapia tópica (ou sistêmica, em 

casos mais graves) está indicada (mupirocina a 2%), sen-

do avaliada a indicação e a prescrição por profissional 

médico ou, caso haja protocolos estabelecidos, também 

podem ser prescritos por profissional de enfermagem.


Uma questão bem definida e recomen-

dada abrange o tratamento seco das le-

sões mamilares (banho de luz, banho de 

sol, secador de cabelo), procedimento 

muito popular nas últimas décadas. Essa 

prática não tem sido mais recomendada, 

pois se evidenciou que a cicatrização de 

feridas é mais eficiente se as camadas in-

ternas da epiderme (expostas pela lesão) 

mantiverem-se úmidas (BRASIL, 2015c).

Ressaltamos a importância da abordagem da mulher e 

da família nos atendimentos nas Unidades Básicas de 

Saúde ou em qualquer lugar no âmbito do território de 

abrangência, tendo em vista a necessidade de interven-

ção e apoio, acolhimento à família que vivencia alguma 

venção, nas pesquisas de aleitamento, tem sido o po-

sicionamento adequado e a pega correta para diminuir 

a dor nos mamilos (LOCHNER et al, 2009, citado por 

BRASIL, 2015).

Quando não houver infecção no mamilo, a lanolina 

purificada poderá diminuir o desconforto da mulher. O 

uso tópico de ácidos graxos essenciais está relaciona-
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intercorrência no processo de amamentar, pois o risco 

de desmame é grande. Segundo a PNAB, a porta pre-

ferencial de entrada para o SUS é a Unidade Básica de 

Saúde. Portanto, a responsabilidade do acompanha-

mento da mulher em todas as fases da vida é da equipe 

de saúde da família do território onde a pessoa reside.

Pesquisa desenvolvida por Montrone e colaboradores 

(2006) apontou a necessidade imediata de implemen-

tar estratégias de apoio e auxílio à mulher com trauma 

mamilar. Essas estratégias envolvem a capacitação da 

equipe de saúde, de modo que esteja preparada para 

atuar na prevenção e resolução dos traumas mamila-

res, assim como na promoção de ações educativas que 

disponibilizem à população informações atualizadas 

sobre amamentação.   

3.1.3 Ingurgitamento mamário – 
bloqueio de ductos

O ingurgitamento mamário tem sido uma das princi-

pais dificuldades na amamentação. Inicialmente, você 

precisa compreender a diferença entre o ingurgitamen-

to fisiológico e o patológico.

No processo de lactogênese (produção do leite), a apo-

jadura, também conhecida como descida do leite, é de-

signada como ingurgitamento fisiológico (SOUSA et al, 

2012). Por sua vez, o ingurgitamento patológico carac-

teriza-se pela distensão tecidual excessiva, em que as 

mamas ficam excessivamente distendidas, o que cau-
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ficam brilhantes e os mamilos, achatados, dificultando 

a pega do recém-nascido.

A puérpera pode apresentar grande desconforto, febre 

e mal-estar. Quando não ocorre intervenção de alívio 

do ingurgitamento, a produção de leite é interrompida 

e inicia-se um processo de reabsorção, associado ao 

desmame precoce. 

O ingurgitamento mamário pode evoluir para mastite, 

um processo infeccioso agudo das glândulas mamá-

rias, com achados clínicos como inflamação, febre, 

calafrios, mal-estar geral, astenia, prostração, absces-

sos mamários e septicemia (GIUGLIANI, 2004; BRASIL, 

2015c; SOUSA et al, 2012). Geralmente, o ingurgitamen-

to mamário ocorre em torno do terceiro ao quinto dia 

após o parto, em decorrência de alguns fatores, como 

os que apresentamos a seguir (SANTIAGO, 2013; BRA-

SIL, 2015c; SOUSA, 2012):

• a produção do leite é maior que a demanda;

• início tardio da primeira mamada;

• restrição da duração das mamadas;

• sucção ineficaz do bebê;

• mãe e filho separados (alojamento conjunto 

parcial, mãe ou bebê doente etc.);

• traumas mamilares, que têm como um dos fa-

tores determinantes a inadequada posição da 

criança durante a amamentação;

• não esvaziamento das mamas;

• intervalo longo entre as mamadas;

• sedação materna durante e após o parto, espe-

cialmente no caso de cesariana;

• dor ao amamentar;

• fatores emocionais;
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A adrenalina circulante impede a ação 

da ocitocina em nível alveolar, impedin-

do ou dificultando o reflexo da ejeção. 

Isso pode levar ao ingurgitamento, por-

que o bebê, ao estimular o complexo 

mamilo-areolar, provoca o aumento da 

prolactina, com consequente aumento 

da produção. No entanto, a mãe, bas-

tante estressada, com medo ou dor, não 

consegue liberar a ocitocina.

• bebês prematuros com problemas, pequenos 

para idade gestacional;

• região mamilo-areolar pouco flexível e protrátil;

• mamilos malformados ou pouco desenvolvidos;

• defeitos anatômicos ou obstrução dos ductos 

lactíferos por cirurgia;

• inabilidade dos profissionais que cuidam da 

mãe e do filho.

Uma pesquisa, realizada por Souza e colaboradores 

(2012), identificou que 20% das mulheres apresentam 

ingurgitamento na primeira semana após nascimento, 

46% entre a segunda e quarta semanas, 23% após a 

quarta semana e apenas 11% não apresentam ingurgi-

tamento mamário.

A amamentação em livre demanda, iniciada o mais 

cedo possível, preferencialmente logo após o parto, e 

com técnica correta, bem como o não uso de comple-

mentos (água, chás e outros leites), são medidas efica-

zes na prevenção do ingurgitamento.

Quando diagnosticado o ingurgitamento patológico, 

é importante que você, como profissional de saúde, 

saiba como manejar e aconselhar a mulher e a famí-

lia. Nesses casos, é importante escutar a mulher e per-

guntar a ela o que acha ser a causa do ingurgitamento. 

Você deve elogiar sempre o esforço dela em tentar fazer 

o melhor para o seu filho (SANTIAGO, 2013). 

Algumas medidas para manejo do ingurgitamento ma-

mário podem ser orientadas para a mãe que amamen-

ta (SANTIAGO, 2013; BRASIL, 2015c):

  Principalmente como sequelas de cirurgias plásticas reduto-
ras de mama, ou colocação de prótese de silicone pela região 
areolar, que podem causar uma secção de ductos, dificultando 
a ejeção e causando um ingurgitamento.

primeira  
semana: 

20%

após a quarta 
semana: 

23%

não  
apresentam: 

11%

segunda à quarta 
semana: 

46%

INGURGITAMENTO APÓS NASCIMENTO

• alguns exercícios de relaxamento;

• períodos de curto descanso enquanto o bebê es-

tiver dormindo;

• esvaziar as mamas, por meio da ordenhar ma-

nual da aréola;

• se a mama estiver tensa, antes da mamada, fa-

zer a extração do leite para que fique macia, fa-

cilitando a pega adequada do bebê;

• mamadas frequentes, sem horários pré-estabe-

lecidos (livre demanda);

• amamentação exclusiva;

• massagens delicadas das mamas, com movi-

mentos circulares, particularmente nas regiões 

mais afetadas pelo ingurgitamento, pois fluidi-

fica o leite viscoso acumulado, facilitando a re-

tirada. As massagens são estímulos do reflexo 

de ejeção do leite, pois promovem a síntese de 

ocitocina;

• suporte para as mamas, com o uso ininterrupto 

de sutiã com alças largas e firmes, para aliviar a 

dor e manter os ductos em posição anatômica;
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• crioterapia (aplicação de compressas frias úmidas) em intervalos regulares 

após ou nos intervalos das mamadas. Em situações de maior gravidade, podem 

ser feitas de duas em duas horas (BRASIL, 2015c).

Muitas mulheres querem usar o calor para melhorar o ingurgitamento, mas só piora, porque au-
menta a produção de leite. Esclareça às mães que o frio deve ser úmido. Por exemplo, com aplica-
ção de uma fralda molhada em água gelada (assim, não há risco de queimadura pelo frio) e pelo 
prazo de no máximo 10 minutos, para que não haja o efeito rebote e o frio, depois de um tempo, 
faça uma vasodilatação.


O tempo de aplicação das compressas frias não deve ultrapassar 10 minu-

tos devido ao efeito rebote, ou seja, um aumento de fluxo sanguíneo para 

compensar a redução da temperatura local. As compressas frias provocam 

vasoconstrição temporária pela hipotermia, o que leva à redução do fluxo 

sanguíneo, com consequente redução do edema, aumento da drenagem 

linfática e menor produção do leite, em função da redução da oferta de 

substratos necessários à produção do leite.

 Pode ser necessária a prescrição de analgésicos sistêmicos/anti-inflamatórios. Ibupro-

feno é considerado o mais efetivo, auxiliando, também, na redução da inflamação e do 

edema. Paracetamol ou dipirona podem ser usados como alternativas (BRASIL, 2015).

Se o bebê não sugar, a mama deve ser ordenhada, de preferência manualmente. O es-

vaziamento da mama é essencial para dar alívio à mãe, diminuir a pressão dentro dos 

alvéolos, aumentar a drenagem da linfa e do edema e não comprometer a produção 

do leite, além de prevenir a ocorrência de mastite.

A mulher precisa sentir-se apoiada tanto pelo profissional de saúde como pela família. 

Lembre-se de colocar-se à disposição e esclarecer que é possível retornar à Unidade 

Básica de Saúde quando achar necessário, dando-lhe segurança para a perseverança 

na manutenção da amamentação, mesmo diante das intercorrências.

3.1.4 Candidíase

Fungos do gênero cândida são patógenos oportunista e estão bem adaptados ao nos-

so organismo, por isso podem colonizá-lo sem causar sinais de alguma doença, quan-

Fo
nt

e:
 S

hu
tt

er
st

oc
k.



69 Promoção do aleitamento materno na Atenção Básica

do existem condições de normalidade fisiológica. No 

entanto, quando há um desequilíbrio, por serem opor-

tunistas, eles se manifestam.

No pós-parto, a mulher reúne várias condições para ser 

infectada por cândida. O estresse, a perda de sangue, 

as noites mal dormidas e o uso de medicamentos criam 

um cenário favorável à candidíase. Por essas razões, é 

bastante comum a infecção da mama no puerpério por 

Candida sp. A infecção pode acometer apenas a pele do 

mamilo e da aréola, ou atingir também os ductos lactí-

feros. Na maioria das vezes, o bebê é quem transmite o 

fungo para a mãe, uma vez que o recém-nascido é imu-

nodeprimido, portanto pode facilmente ser contamina-

do e transmitir para a mãe.

O fungo cresce em ambientes úmidos, quentes, escuros 

e com pouco oxigênio. Assim, são medidas preventivas 

contra a instalação da cândida:

• manter o mamilo seco e arejado e expô-los à luz 

do Sol;

• usar sutiãs de malha de algodão;

• evitar o uso de conchas protetoras e absorven-

tes da mama.

Os sintomas de candidíase na mama lactante podem 

iniciar uma semana após o parto ou em um período 

mais tardio. A pele do mamilo ou da aréola fica aver-

melhada, brilhante, eczematosa, com aparência de 

assadura. A mulher também refere prurido, queimação 

e dor severa no mamilo e aréola durante ou após as 

mamadas. Pode ocorrer, também, dor durante todo o 

intervalo entre as mamadas, porém a queixa mais co-

mum e que nos permite diagnosticar mais facilmente 

a candidíase é a de que os mamilos ficam ardendo, 

queimando ou doendo de 20 a 30 minutos após as ma-

madas. Há um aumento de sensibilidade ao toque e às 

mudanças bruscas de temperatura.

É comum os bebês apresentarem placas brancas na lín-

gua ou em toda a cavidade oral, que precisam ser dis-

tinguidas de placas de leite (estas são removidas com a 

fricção suave de um pano úmido). O bebê tende a ficar 

irritado, bastante choroso e recusar-se a mamar.

Fissura mamária por Candida albicans de uma lactante.

Fonte: Fotolia adaptado de THOMSON, 2002, in BRITO.


Mesmo quando o bebê estiver sadio, 

oriente que se faça uma higiene na 

boca, duas vezes ao dia, com o dedo 

envolto numa gaze ou fralda e molhado 

em água filtrada, para que não se forme 

a placa de leite. Além disso, o bebê vai 

se acostumar com a manipulação e com 

a sensação de boca limpa, o que favo-

recerá a higiene da boca quando nasce-

rem os dentes.

O tratamento pode ser por diferentes vias: via medica-

mentosa, via dietética e medidas higiênicas.
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3.1.4.1 Tratamento medicamentoso

Mãe e bebê devem ser tratados simultaneamente, 

mesmo que o bebê não apresente sinais evidentes de 

candidíase.

O tratamento proposto pelo Ministério da Saúde é o uso 

de nistatina, clotrimazol, miconazol ou cetoconazol tó-
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3.1.4.2 Tratamento dietético

A candidíase é um fungo natural da nossa microbiota 

e que habita no intestino, por isso a dieta é tão impor-

tante no seu tratamento. Como medida profilática, é 

importante eliminar os alimentos que contêm fungos, 

como frutas oleaginosas, frutas secas, milho, pães, 

queijos e cogumelos (ARITA et al, 2007).

O protocolo de tratamento dietético do Banco de Lei-

te do Hospital Regional de Sobradinho, um centro de 

referência no tratamento da candidíase, segue estes 

preceitos e proposições:

• usar probióticos 1-2 cápsulas ao dia por 3 meses;

• suplementar com ferro, cobre, zinco, selênio, 

complexo B (B6/piridoxina, biotina), vitamina C 

e E, betacaroteno;

• consumir abacaxi ou mamão antes do almoço e 

jantar;

• evitar açúcar refinado, rapadura, mel, adoçan-

tes artificiais (exceto stévia) e gordura (frituras, 

empanados);

• evitar alimentos fermentados: cogumelos, mis-

sô, tofu, cerveja, vinagre, vinho, alimentos em 

conserva, pães;

• evitar leite e derivados;

• evitar alimentos industrializados;

• evitar castanhas e frutas secas;

• evitar café, refrigerantes;

picos por duas semanas. Deve ser aplicado nas mamas 

e na boca do bebê por cinco dias ou até os sintomas 

acabarem e, depois, de três a quatro vezes por dia, até 

se completarem as duas semanas (BRASIL, 2015c).

Caso o tratamento tópico não seja eficaz, a recomen-

dação é pelo uso de cetoconazol 200 mg/dia, por 10 a 

20 dias.
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• evitar fumo, corantes, verduras ensacadas e com agrotóxico (procurar consumir 

alimentos orgânicos durante o tratamento).

A resposta ao tratamento será bem individualizada. Algumas mães terão resposta ime-

diata, outras apresentarão piora dos sintomas antes de melhorarem.

3.1.4.3 Medidas preventivas

Chupetas e bicos de mamadeira são fontes importantes de reinfecção. Caso não seja 

possível eliminar esses itens, será muito importante higienizá-los, lavando e ferven-

do-os por 20 minutos, pelo menos uma vez ao dia. Oriente a mãe a evitar sutiãs com 

acolchoamento, protetores de mamilo e conchas de silicone, a trocar de sutiã diaria-

mente, a passar ferro quente no sutiã e a expor os mamilos à luz por alguns minutos 

ao dia (BRASIL, 2015).

O diagnóstico correto e precoce é muito importante, assim como o apoio a essa mu-

lher, que geralmente está cansada, sente dores, pensa em desistir da amamentação, 

cobra-se e é cobrada por essa decisão. Você precisa estimular nela a resiliência, que é 

a capacidade de superar os desafios e sair ainda mais fortalecida da adversidade, ofe-

recendo um tratamento correto e competente, apoio e acolhida. Discuta com a mulher 

a possibilidade de suspender a amamentação na mama afetada por alguns dias, caso 

ela não suporte a dor. Lembre-se de orientar sobre a ordenha manual e como oferecer 

o leite ao bebê no copinho até que seja possível a retomada da sucção.

3.1.5 Dificuldades de pega

Apesar de nascerem com capacidade de procurar o peito, reconhecê-lo e aproximar-se 

dele e sugar, alguns bebês podem apresentar dificuldades na pega e na amamentação. 

Você precisa ter conhecimento técnico competente e realizar acolhimento adequado 

para ajudar as mães e as famílias que, nesses casos, ficam inseguras, frustradas e mui-

tas vezes deixam de amamentar em função de tais dificuldades, se os problemas não 

forem precocemente identificados e tratados.

3.1.5.1 Bebê que não suga ou tem sucção fraca

Alguns bebês se recusam a mamar e é muito difícil, na maioria das vezes, identificar as 

razões. Algumas vezes, tal recusa está associada à dor quando o bebê é posto na posi-

ção para mamar. O ideal é tentar identificar se isso procede e, então, trocar a posição 

da mamada.
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Há também bebês que são mais sonolentos (principalmente os prematuros). É preciso 

que eles sejam estimulados enquanto estão mamando, fazendo massagens nos pés ou 

nas costas e retirando um pouco das roupas, para que ele tenha um ligeiro desconforto 

que o mantenha alerta.

3.1.5.2 Confusão de bicos

A dificuldade de uma pega correta ou da manutenção da pega correta por toda a ma-

mada pode estar associada à confusão de bicos. O bebê que já recebeu leite por meio 

de bico artificial tende a ter dificuldade em entender que movimentos deve fazer, uma 

vez que os processos de sucção na mama e na mamadeira são muito diferentes, prin-

cipalmente os movimentos da língua.

Quando mama no peito, o movimento é para dentro, para a retirada do leite, ao mes-

mo tempo que a teta é formada pelo mamilo e pela aréola para fazer a vedação ade-

quada. Na mamadeira, o movimento é ao contrário: o leite sai sozinho e o bebê precisa 

mover a língua para fora. A fim de controlar o fluxo e evitar a perda da pega, os bicos 

de chupeta e de mamadeira têm a extremidade engrossada, que atua como bloqueio. 

O bebê passa, então, a ter dois registros, o que gera a confusão de bicos. Ele não sabe 

quando deve movimentar a língua para dentro ou para fora e tem a tendência de abrir 

pouco a boca para pegar apenas o bico. Além disso, o bebê que mama na mamadeira 

acostuma-se com um fluxo maior e constante, e na mama o leite é liberado por pulsos, 

uma vez que a ocitocina, o hormônio responsável pela ejeção, é liberada por pulsos.

3.1.5.3 Abertura da boca e protração da língua

Alguns bebês têm dificuldade em fazer uma abertura adequada da boca, o que invia-

biliza a pega correta. O maxilar é o único osso móvel da face e é preciso estimular os 

reflexos do bebê para que este faça uma boa abertura.

Duplo registro

Uma boa pega! Uma pega ine�ciente

Fonte: Do autor

Abertura inadequada

Fonte: Fotolia.
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Alguns bebês, por não realizarem uma abertura ade-

quada, contraem a musculatura da face, chegando a 

fazer uma linha branca de tensão, o que também pode 

influenciar na protração da língua. Para uma boa pega, 

é necessário haver uma boa abertura de boca e a pro-

tração da língua, a fim de que o mamilo posicione-se 

adequadamente sobre ela. Uma orientação que você 

pode dar é para que a mãe faça massagens suaves, su-

bindo da comissura labial até a asa do nariz do bebê. 

Isso favorecerá um relaxamento muscular e a conse-

quente abertura mais ampla.

3.1.5.4 Mamilos planos ou 
invertidos

Os mamilos planos ou invertidos podem dificultar um 

pouco a amamentação, principalmente nos primeiros 

dias, mas não a inviabilizam. É importante que você 

encoraje a mãe quanto à capacidade de amamentar. 

Geralmente, ela está bastante preocupada com essa 

possibilidade e se você, como profissional de saúde, 

mostrar-se preocupado com essa questão, a autocon-

fiança dela será abalada, gerando estresse e inviabili-

zando, assim, a amamentação.

Essa mãe precisa de ajuda logo após o nascimento 

do bebê. Você pode atuar de duas maneiras (BRASIL 

2015c):

• promovendo a confiança materna e empo-

derando a mãe – deve afirmar  a ela que, com 

paciência e perseverança, poderá amamentar, 

uma vez que o bebê não deve sugar os mamilos, 

mas a aréola;

• ajudando a mãe a posicionar o bebê para favo-

recer a pega e ajudar para que o bebê faça uma 

boa abertura de boca e abocanhe o mamilo e 

parte da aréola. Para isto, é muito importante 

que a aréola esteja macia e maleável.

3.1.5.5 Freio lingual curto

Trata-se de uma anomalia anatômica que pode inter-

ferir na pega adequada, porque impede que o bebê 

mame em posição correta, causando fissuras e dor nos 

mamilos. O freio lingual curto pode inviabilizar ao bebê 

colocar a língua sobre a gengiva.

O freio de língua curto, ou anquiloglossia, pode produ-

zir problemas que favorecem o desmame. No entanto, 

em alguns casos, isso não acontece porque o bebê se 

adapta, ou o frênulo lingual pode se alongar suficiente-

mente à medida que a criança cresce. 

Existem outros meios, como a frenectomia, uma cirurgia 

que pode ser feita até na sala de parto. Trata-se da inci-

são do freio para que a amamentação e, futuramente, a 

fala do bebê não sejam comprometidas. Caso não sejam 

feitos o diagnóstico e a cirurgia precocemente, oriente 

a mãe a buscar a avaliação de um fonoaudiólogo para 

confirmação do diagnóstico e encaminhamento.

Lembre-se de que, além da acolhida, é necessária uma 

atuação técnica no manejo das complicações e dificul-

dades da amamentação, para que o diagnóstico correto 

e a intervenção adequada sejam feitas o mais precoce-

mente possível, assim como os encaminhamentos ade-

quados e o monitoramento da evolução de cada caso.

Além dessas intercorrências, algumas situações são 

consideradas especiais na amamentação e têm relação 

Ajudando a mãe a posicionar o bebe

Fonte: BRASIL, 2007.
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com as condições do nascimento da criança. A seguir, traremos informações sobre o 

manejo que você pode fazer para a promoção do AM em situações especiais.

3.1.6 Amamentação em situações especiais 
(prematuridade, gemelaridade, fissuras palatais)

Selecionamos algumas situações especiais mais frequentes, nas quais é essencial a 

atuação do profissional da Atenção Básica na promoção do AM e sua manutenção. 

Iniciamos trazendo algumas informações sobre cuidados na prematuridade, seguimos 

com a gemelaridade e finalizamos com as fissuras palatais.

3.1.6.1 Prematuridade

O leite da própria mãe é a melhor opção para o bebê prematuro, porque supre suas ne-

cessidades, em função de conter mais proteínas, lipídeos e calorias que o leite de mães 

de bebês a termo (BRASIL, 2011a). O prematuro tem necessidade calórica aumentada 

quando comparada à de um bebê a termo, pois apresenta grande crescimento e desen-

volvimento nos primeiros meses de vida. As mães dos bebês prematuros devem ser esti-

muladas a manter contato com seus filhos desde as primeiras horas após o parto. Devem 

ser orientadas a iniciar, já no primeiro dia, a ordenha sistemática das mamas para ofe-

recer seu próprio leite tão logo se inicie a alimentação enteral do bebê (BRASIL, 2014a).

O primeiro mês após a alta do hospital é o período crítico para o bebê, a mãe e a fa-

mília. Esses necessitam de suporte contínuo da equipe de saúde, para fortalecê-los no 

enfrentamento da nova situação de vida. O estímulo ao desenvolvimento do vínculo 

mãe-bebê, entre eles o método canguru e o acolhimento da família, facilita o AM em 

bebês prematuros (RODRIGUES et al, 2013).

O AM é um dos pilares do método canguru, incentivando a presença constante da mãe 

junto ao bebê e o contato precoce com seu filho. Esse contato estimula a produção de 

leite materno e a manutenção da amamentação por mais tempo (BRASIL, 2014a).

Saiba mais


Conheça mais sobre os cuidados com os bebês prematuros, em especial 

sobre o método canguru, acessando o Manual do Ministério da Saúde: 

Atenção à Saúde do Recém-Nascido: Guia para os Profissionais de Saú-

de. Cuidados com o Recém-Nascido Pré-Termo. Disponível em: http://

bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/atencao_saude_recem_nascido_

v4.pdf.

O bebê prematuro pode ter dificuldade para sugar. Por ser mais sonolento, é necessá-

rio que seja acordado e estimulado nos horários das mamadas. Você pode orientar a 
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mãe a estimular o reflexo de procura, roçando seu seio 

ao lado da boca do bebê (o lado que estiver próximo), 

a fim de ajudá-lo a procurar o mamilo e abrir a boca. 

Quanto mais acordado o bebê estiver, melhor.

Até que o bebê possa mamar só no peito, o indicado é 

alimentá-lo por meio do uso de um copinho, pois evita 

o uso do bico da mamadeira. A preferência alimentar 

deve ser pelo leite da própria mãe. Mesmo alimentando 

pelo uso do copinho, a mãe precisa ser orientada a lan-

çar mão de formas de interação como olho no olho, fa-

lar com o bebê e deixá-lo no colo enquanto o alimenta.

O bebê prematuro é mais lento para mamar, cansa ra-

pidamente e, às vezes, é necessário interromper a ali-

mentação para que ele descanse. Oriente a mãe que 

pode acontecer de o bebê estar tão ocupado com a ta-

refa de sugar que se esquece de respirar. (FONSECA & 

SCOCHI, 2009).

É importante você saber que as medidas de incentivo 

ao aleitamento materno após a alta da maternidade, 

com seguimento pela equipe de Atenção Básica e aten-

ção integral aos prematuros, reduzem o desmame pre-

coce (BRASIL, 2014b).

3.1.6.2 Gemelaridade

Com a possibilidade da inseminação artificial, é cada 

vez mais comum a gravidez múltipla, de gêmeos e 

até trigêmeos, o que, apesar de ser motivo de alegria 

para os pais e a família, pode gerar preocupação e es-

tresse. A responsabilidade dupla (ou tripla) de educar 

os filhos ao mesmo tempo, o desgaste físico aumen-

tado, tanto na gestação quanto na amamentação, o 

risco do parto prematuro, o gasto financeiro aumen-

tado e a amamentação de mais de um bebê ao mes-

mo tempo são preocupações que vivenciam os pais 

de gemelares.

O AM tem vantagens especiais para essas famílias. Pri-

meiramente, porque não tem custo financeiro, afinal, 

comprar leite artificial para dois ou mais bebês ao mes-

mo tempo se constitui em um impacto financeiro im-

portante para várias famílias. As crianças amamentadas 

adoecem menos e, quando ficam doentes, isso corres-

ponde a maior gasto de tempo e dinheiro dos pais para 

o cuidado. A mãe pode poupar energia ao amamentar 
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dois ao mesmo tempo. Isso favorece a individualização do vínculo, porque esse é um 

tempo em que a mãe está com cada um, oportunizando a atenção e o afeto pessoal.

A produção de leite suficiente para os dois está comprovada há muito por evidências 

científicas (GONZALEZ, 2014). A fisiologia da lactação demonstra que quanto mais os 

bebês sugam, mais leite a mãe produz, visto que a produção láctea é diretamente pro-

porcional à demanda da sucção e do esvaziamento das mamas.

No entanto, você deve discutir com a gestante qual rede social ela possui e com quem 

poderá contar quando os bebês nascerem, visto que o cansaço e o estresse podem 

interferir na produção e descida do leite. A mulher precisa ter com quem contar tanto 

nas tarefas de casa como no cuidado com os bebês.

Cada mãe, depois de alguns dias de adaptação, tem uma capacidade pessoal de en-

contrar a melhor forma de cuidar de seus filhos e amamentá-los. Coordenar mamadas 

e horários não é uma tarefa simples, por isso você precisa ajudar a mulher a pensar, 

dentro de sua respectiva rotina e possibilidades, como deverá se programar. 

Uma forma de poupar energia é sugerir que, depois que a mãe e cada bebê estiverem 

adaptados à amamentação, ela tente amamentar os dois ao mesmo tempo, o que lhes 

poupará tempo e energia. Além disso, há evidências científicas de que a mulher que 

amamenta simultaneamente dois bebês produz mais leite. Porém, algumas mães se 

sentem preparadas para praticar a amamentação simultânea apenas semanas depois 

do parto, depois que ela e seus filhos já se adaptaram ao aleitamento. É importante 

respeitar o tempo de cada uma (BRASIL, 2015c).

Algumas mães decidem que cada bebê deverá sugar uma mama específica, outras fa-

zem rodízios, alternando os bebês e as mamas em cada mamada, especialmente nos 

primeiros dias depois do parto. Elas também observam se um dos bebês tem mais difi-

culdade de pega e se adapta melhor a uma mama, ou se um suga melhor que o outro, 

oferecendo a mama mais cheia ao que tem mais dificuldade.

Nos primeiros dias, a mãe pode precisar de alguém cada vez que tenha de amamentar, 

para ajudar na posição correta de ambos os bebês e na hora de colocá-los para arrotar. 

Portanto, é importante saber com quem ela irá contar para incluir essas pessoas nas 

orientações. Sugira à mãe ou ao ajudador que anotem o número de mamadas e de fral-

AMAMENTANDO

GÊMEOS

Lateral

1 na lateral

Cruzados

1 na tradicional

tipo bola de futebol americano

De frente
tipo cavalinho
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das molhadas de cada bebê, para existir um parâmetro 

de avaliação das mamadas e ajudar a verificar se cada 

criança está recebendo leite suficiente.

Amamentar exclusivamente no peito um dos bebês e 

dar complemento ou apenas leite artificial para o outro 

deve ser evitado. Além de contribuir para a diferença de 

sentimentos maternos em relação a cada filho, poderá 

tornar um dos bebês mais suscetível a adoecer. Quan-

do um dos dois não puder ser amamentado por algu-

ma situação específica (ficar mais tempo internado, ou 

apresentar mais dificuldade de sucção, por exemplo), 

oriente a mãe a aumentar o contato físico com essa 

criança. 

O método canguru deve ser recomendado para esses 

bebês, e o pai ou outra pessoa escolhida pela mãe pode 

entrar no rodízio para ajudá-la.  

3.1.6.3 Fissuras palatais

As fendas palatais são malformações orofaciais que ge-

ralmente não inviabilizam a amamentação. Pelo con-

trário, recomenda-se que essas crianças sejam ama-

mentadas, porque o AM diminui as infecções do ouvido 

médio, que podem ser causadas pelo refluxo do leite, 

o que é bastante comum nesses casos. Além disso, a 

amamentação favorece o adequado desenvolvimento 

das estruturas do sistema motor-oral, que estão afeta-

dos nessas crianças (BRASIL, 2015c).

O grau de dificuldade é diretamente proporcional à 

extensão da malformação. As crianças com fissuras 

que não atinjam o palato têm uma dificuldade menor. 

A criança que apresenta comprometimento de lábios, 

narinas e arcadas dentárias tem dificuldade de realizar 

a pega do mamilo e da aréola, por não conseguir fazer a 

vedação necessária. Além disto, tem uma possibilidade 

maior de refluxo de leite para as narinas.

As fendas bilatérias comprometem a vedação dos lá-

bios. A fissura somente palatal, também conhecida 

como goela de lobo, pode envolver o palato duro, o 

palato mole ou ambos. Algumas fissuras pequenas 

posteriores muitas vezes não causam dificuldades na 

amamentação, podendo inclusive passar despercebi-

das por vários dias. Nas fissuras palatais mais extensas, 

a língua não encontra apoio para compressão do ma-
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milo e da aréola, dificultando a compressão dos ductos 

lactíferos e a consequente extração do leite.

De acordo com a observação e o relato de mães, as 

principais dificuldades que se podem encontrar são: 

sucção fraca; dificuldade de pega e manutenção; reflu-

xo de leite pelas narinas; engasgos; ganho insuficiente 

• da extração manual do leite para amaciar a 

aréola e facilitar a pega;

• da oclusão da fenda com o dedo da mãe durante 

a mamada;

• de massagens e aplicação de compressas mor-

nas nas mamas para facilitar a descida do leite;

• da posição semissentada para o bebê, a fim de 

evitar o refluxo de leite pelas narinas;

• do posicionamento do mamilo em direção ao 

lado oposto da fenda.

A amamentação de um bebê com fenda palatina pode 

ser mais complicada e frustrante para a mãe. A chega-

da de um filho com malformação é uma situação difícil 

para qualquer família, principalmente para a mãe, que 

muitas vezes se sente equivocadamente culpada por 

não ter tido a competência de gerar um filho perfeito. 

Sentimentos de culpa, vergonha e frustração são co-

muns nessas situações, gerando consequências físi-

cas, emocionais e comportamentais nas mães. O medo 

de não ser capaz de cuidar do filho, de não conseguir 

amamentar, pode afetar o vínculo com o bebê. O aleita-

mento promove a construção do vínculo, por favorecer 

o contato físico. 

Você, profissional de saúde, deve estar comprometido 

com essa mãe e essa família, para sua ajuda ser real-

mente eficaz. Quando a fissura labiopalatal acontece, 

mãe e bebê precisa de auxílio constante e de muito 

apoio por parte da equipe multiprofissional especia-
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de peso; baixa produção de leite; ingurgitamento ma-

mário por extração ineficaz e trauma mamilar.

Todas essas dificuldades precisam ser diagnosticadas e 

monitoradas, além disso as mães devem receber orien-

tações específicas, uma vez que tais condições podem 

ser minimizadas por meio:
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lizada. Se for identificada na gestação, o processo de 

orientação e apoio pode começar antes, a fim de preve-

nir as dificuldades.

Procure resgatar nessa mãe e nessa família a resiliên-

cia, levando-as a renascer dessa dificuldade mais for-

talecidas e com mais recursos. Quando os membros 

de uma família se unem para enfrentar desafios, seus 

vínculos são fortalecidos e os indivíduos podem desen-

volver algumas áreas de competência, como cuidar de 

um filho com malformação. O papel do profissional de 

saúde pode ser determinante para o sucesso da ama-

mentação e do cuidado dessa criança. Todas as famí-

lias têm potencial para a resiliência.

3.1.7 Desmame

O desmame é um processo que deveria ocorrer natu-

ralmente, à medida que a criança vai amadurecendo. 

Cabe à mãe, ao bebê e sua família a decisão de manter 

a amamentação até que a criança a abandone esponta-

neamente ou interrompê-la em determinado momento.

Algumas situações podem provocar a interrupção sú-

bita da amamentação, como uma nova gravidez da 

mãe, pois a criança pode estranhar o gosto do leite, 

que se altera, além de haver diminuição no seu volu-

me. Crianças menores de um ano podem subitamente 

interromper a amamentação por doenças, dentição, di-

minuição do volume ou sabor do leite, por estresse ou 

por excesso de mamadeira ou chupeta. Essa suspensão 

pode durar de 2 a 4 dias, sendo denominada greve de 

amamentação (BRASIL, 2015c).

De modo natural, a criança manifesta alguns sinais de 

que está madura para o desmame:

• tem idade maior que um ano;

• demonstra menos interesse nas mamadas;

• aceita variedade de outros alimentos;

• às vezes, dorme sem mamar no peito;

Desmame

Fonte: BRASIL, 2007.

Desmame

Fonte: BRASIL, 2007.

• algumas vezes, prefere brincar ou fazer outra 

atividade com a mãe, em vez de mamar.

O desmame pode ser planejado com a própria criança, 

caso essa já tenha idade que permita esse processo. A 

mãe começa não oferecendo o seio, mas sem o recu-

sar quando a criança quer mamar. Depois, encurta as 

mamadas e mudar rotinas, estimulando a criança com 

atividades que prendam sua atenção, a fim de suprimir 

mamadas.
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Se o desmame for precoce e tiver ocorrido a menos de 15 dias, ou a criança estiver 

recebendo ao mesmo tempo leite materno e de outro tipo, oriente um processo de 

relactação, que pode ser realizado deixando a criança sugar ambos os seios em todos 

os horários das mamadas, complementando a refeição com leite de vaca oferecido em 

colher. À medida que a sucção do leite materno for aumentando, a nutriz vai diminuin-

do a quantidade do complemento (BRASIL, 2015c).

Algumas ações se mostraram mais efetivas para a diminuição do desmame precoce 

(ALVES, 2010):

• visitas domiciliares de suporte à amamentação, desenvolvidas pelos profissio-

nais da equipe de saúde, capacitados para essa ação;

• início de estratégias de apoio à amamentação nas primeiras semanas de vida 

da criança, desenvolvidas de modo continuado e não baseadas somente nos 

serviços hospitalares. A visita domiciliar na primeira semana de nascimento 

deve ser realizada por profissionais da equipe de saúde da Atenção Básica para, 

entre outras ações, apoiar a amamentação. 

3.1.8 Mastite

A mastite é um processo inflamatório da mama, que pode ou não evoluir para uma in-

fecção bacteriana. Ocorre mais comumente na segunda e terceira semanas após o par-

to. O leite acumulado, a resposta inflamatória e o dano tecidual resultante favorecem 

a instalação da infecção, comumente pelo Staphylococcus (aureus e albus) e ocasional-

mente pela Escherichia coli e Streptococcus (a-, ß- e não hemolítico), sendo as fissuras, 

na maioria das vezes, a porta de entrada da bactéria.

Nem sempre conseguimos distinguir mastite infecciosa da não infecciosa apenas por 

sinais e sintomas. A parte afetada da mama encontra-se dolorosa, vermelha, edema-

ciada e quente. Quando há infecção, costuma haver mal-estar importante, febre alta 

(acima de 38°C) e calafrios. A cultura do leite com antibiograma é recomendada ape-

nas nas seguintes circunstâncias:

Mastite

BRASIL, 2015c.

• não resposta ao tratamento com antibióticos;

• mastite recorrente (mais de duas vezes);

• mastite adquirida em ambiente hospitalar;

• nos casos graves;

• em mastite epidêmica (BRASIL, 2015c).

Alguns fatores predispõem o aparecimento da mastite, como mamadas com horários 

regulares, redução súbita no número de mamadas, longo período de sono do bebê à 

noite, uso de chupetas ou mamadeiras, não esvaziamento completo das mamas, freio 

de língua curto, criança com sucção fraca, produção excessiva de leite, separação en-

tre a mãe e o bebê e desmame abrupto. A fadiga materna é tida como um facilitador 

para a instalação da mastite.

Geralmente, a mastite é unilateral, mas pode ser bilateral. As medidas de prevenção 

são as mesmas do ingurgitamento mamário, do bloqueio de ductos lactíferos e das 
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3.1.9 Uso de medicações e aleitamento materno

Procure observar os riscos e benefícios do uso de medicamentos pelas nutrizes. Qual-

quer risco para a manutenção do aleitamento precisa ser avaliado levando em consi-

deração a possibilidade de utilizar outra substância, que não seja contraindicada, na 

amamentação e, acima de tudo, a necessidade de sua utilização.

Para o tratamento da mastite

• Identificação e tratamento da causa que provocou a estagnação do leite.

• Esvaziamento adequado da mama. Esse é o componente mais importante do 

tratamento. Quando há mastite, indica-se a manutenção da amamentação por 

não haver riscos ao recém-nascido a termo sadio. A extração manual do leite 

após as mamadas pode ser necessária, se não houver esvaziamento adequado.

• Repouso da mãe, analgésicos ou anti-inflamatórios não esteroides, como ibu-

profeno, líquidos abundantes, início da amamentação na mama não afetada 

e uso de sutiã bem firme.

•  Suporte emocional, muitas vezes negligenciado, mas que é muito importante 

para a manutenção da amamentação, pois essa condição é muito dolorosa, 

com comprometimento do estado geral.

• Indica-se antibioticoterapia quando há sintomas graves desde o início do 

quadro, fissura mamilar e ausência de melhora dos sintomas após 12 a 24 

horas da remoção efetiva do leite acumulado. As opções são as seguintes: ce-

falexina 500 mg, por via oral, de seis em seis horas; amoxicilina 500 mg ou 

amoxicilina associada ao ácido clavulânico (500 mg/125 mg), por via oral, de 

oito em oito horas. Na presença de cepas de S. aureus resistentes à meticili-

na, tem sido recomendado o uso da vancomicina. Em mulheres alérgicas aos 

antibióticos betalactâmicos (penicilinas e cefalosporinas), indica-se a eritro-

micina 500 mg, por via oral, de seis em seis horas. Os antibióticos devem ser 

utilizados por, no mínimo, 10 dias, pois tratamentos mais curtos apresentam 

alta incidência de recorrência (BRASIL, 2015c).

fissuras. Sem o tratamento adequado e em tempo oportuno, a mastite pode evoluir 

para abscesso mamário.
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De maneira geral, as mulheres que amamentam devem evitar o uso de qualquer medi-

camento. Ao prescrever uma medicação para uma mulher no período em que ela está 

amamentando, você, como profissional de saúde, deve (BRASIL, 2010):

• avaliar a necessidade da terapia medicamentosa;

• preferir uma droga já estudada e sabidamente segura para a criança, que seja 

pouco excretada no leite materno. Por exemplo, prescrever acetominofen em 

vez de aspirina e penicilinas em vez de cloranfenicol;

• dar preferência a drogas que já são liberadas para o uso em recém-nascidos e 

lactentes;

• priorizar a terapia tópica ou local, em vez de oral e parenteral, quando possível 

e indicado;

• tentar programar, em conjunto com a mulher, o horário de ingestão do medi-

camento, procurando evitar que o pico do medicamento no sangue e no leite 

materno coincida com o horário das mamadas;

• optar, quando possível, por preparações contendo apenas um fármaco. Assim, 

prescreva apenas dipirona em vez de associação dipirona, prometazina e adi-

fenina;

• orientar a mãe a observar a criança com relação aos possíveis efeitos colaterais, 

como alteração do padrão alimentar, hábitos de sono, agitação, tônus muscular 

e distúrbios gastrintestinais;

• evitar a indicação de drogas de ação prolongada, por causa da maior dificulda-

de de serem excretadas pelo lactente. Por exemplo, preferir midazolam em vez 

de diazepam;

• escolher medicamentos pouco excretados para o leite materno. Antidepressi-

vos como sertralina e paroxetina contêm níveis lácteos mais baixos que a fluo-

xetina;

• orientar a mãe a retirar o leite com antecedência e estocar em congelador para 

alimentar o bebê no caso de interrupção temporária da amamentação. Sugira 

ordenhas frequentes e regulares para manter a lactação. Não deixe de orientar, 

quanto ao período de armazenamento, a mãe que realizará a retirada do leite 

para uso posterior.
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Saiba mais


Mais informações sobre o uso de medicamentos e a amamentação você 

pode ter acessando o manual “Amamentação e Uso de Medicamentos 

e outras Substâncias”. Nele, estão relacionados medicamentos, outras 

substâncias e a indicação com relação à amamentação como compa-

tível, criteriosa ou contraindicada. Disponível em: http://bvsms.saude.

gov.br/bvs/publicacoes/amamentacao_uso_medicamentos_2ed.pdf.

A seguir, traremos algumas situações empíricas sobre a amamentação no cotidiano da 

UBS, a fim de que você reflita sobre sua prática.

3.2 Práticas de promoção do aleitamento 
materno na Atenção Básica

Considere a hipotética situação a seguir.

A família dos pais Maria (19 anos) e Paulo (23 anos) e filhos Pedro (1 ano e 6 meses) 

e João (7 dias) mora no hipotético município de Barroso.

A residência da família está localizada no território de abrangência da Unidade 

Básica de Saúde Flores. A UBS Flores tem duas equipes de Saúde da Família, com 

oito agentes comunitários de saúde (ACS) e uma população cadastrada aproxima-

da de 12.000 pessoas.

No bairro, existe uma cooperativa de reciclagem de lixo, onde a maioria das mu-

lheres trabalha, inclusive Maria. Os homens atuam em áreas de construção civil 

e madrugam para tomar o ônibus que os leva ao local de trabalho. A maioria das 

crianças fica nas casas de suas avós ou vizinhas e algumas ficam na única creche 

do bairro, que recebe 80 crianças.

Maria e Paulo não conseguiram vaga na creche para o filho Pedro, por isso o dei-

xam na casa de dona Joana (45 anos), sua avó, todos os dias antes de Paulo ir ao 

trabalho.

Nesse contexto, mãe e bebê com 7 dias de vida vão à consulta na UBS. A mãe entra 

segurando sua bolsa, mais a do bebê, além do próprio bebê no colo, visivelmente 

atrapalhada e diz: Estou exausta, sinto dor para amamentar, me sinto desampara-

da e sozinha. Meu marido sai cedo para trabalhar e não há quem me ajude!

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/amamentacao_uso_medicamentos_2ed.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/amamentacao_uso_medicamentos_2ed.pdf
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Ao refletir sobre essa situação, liste as principais situa-

ções de saúde que são relevantes e alguns fatores de 

risco e problemas relacionados à amamentação.

Com base em seu aprendizado, que orientações e 
cuidados você daria à família de Maria?

Que atividades coletivas você desenvolveria nessa 
comunidade para promover o aleitamento materno?

O bebê nasceu de parto normal, com 3.400 g, e per-

maneceu em alojamento conjunto. Não mamou na 

primeira vez em que foi colocado no peito, porque 

estava sonolento. Recebeu alta com dois dias de 

vida, mamando regularmente. A mãe quer muito 

amamentar. Ela frequentou o grupo de gestantes 

na UBS em que fez o acompanhamento pré-na-

tal, sem intercorrências, e sabe da importância da 

amamentação.

O outro filho, de 1 ano e 6 meses (não é filho do atual 

companheiro), nasceu de parto normal. Ela resolveu 

ter um filho com o novo marido. Seu primeiro filho 

mamou no peito por dois meses, depois ela teve de 

retornar ao trabalho e passou a oferecer mamadeira.

No momento, está em casa e sem receber salário, 

pois é cooperada e se não trabalha, não ganha sa-

lário. Assim, pensa que teria de voltar logo para a 

reciclagem de lixo.

Essa mãe refere dor para amamentar e afirma que 

a mama empedrou. Ela relata que tem calor de figo 

e rachadura no bico do seio. Segura o bebê pelas 

costas com um braço, de modo que a barriga dele 

fica virada para cima, e com a outra mão aperta o 

bico para colocar na boca do bebê. Ao ser colocado 

no peito, o bebê torce o pescoço, tenta abocanhar 

o mamilo e chora muito.
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Essa situação pode lembrar o cenário que você encontra no dia a dia na sua UBS. As 

ações de promoção do AM enfrentam dificuldades como as que permeiam a condição 

de Maria, que, apesar de entender os benefícios do AM, sente-se insegura e cansada 

pelas dificuldades na amamentação e por ter de cuidar do filho. Nesse caso, ouvir 

Maria e estimulá-la, demonstrando reconhecimento sobre seu esforço para cuidar do 

bebê e amamentá-lo, são ações importantes de incentivo ao AM.

A realidade de Maria é a de muitas mulheres que não têm rede familiar de apoio nem 

vínculo empregatício que lhe garanta os direitos à licença maternidade e à creche para 

os filhos. Essa é uma realidade a ser discutida na comunidade, com o intuito de cons-

truir possibilidades de garantia desses direitos. Com certeza não se trata de uma ação 

exclusiva do setor saúde, mas esse pode ser um disparador de tais questões, que têm 

interferência direta nas condições de vida e saúde da população.

Com relação ao processo de incentivo à amamentação, você pode perceber que o filho 

de Maria não foi colocado imediatamente após o parto para mamar, o que dificultou o 

início da amamentação. Pela postura em que Maria está tentando amamentar e pela 

dor que refere, a pega e a posição estão incorretas.

Maria amamentou seu primeiro filho até os dois meses. A situação atual não se mo-

dificou. Se ela não tiver apoio, deixará de amamentar para voltar ao trabalho, porque 

precisa receber salário. Essa é uma situação a ser discutida em reunião de equipe de 

saúde, procurando alternativas de suporte para Maria e sua família no apoio ao cuida-

do com os filhos e ao aleitamento materno.

3.3 Fechamento da unidade

Nessa unidade, revisamos as principais condutas e recomendações para a prática clí-

nica do manejo no aleitamento materno. Destacamos recomendações para que haja 

bons resultados junto às mulheres que amamentam quando estas apresentarem algu-

ma dificuldade nesse processo.

Nessas situações, destacamos que, para além do conhecimento científico, é primordial 

identificar crenças e valores da mulher e de sua família sobre a amamentação, para que, 

juntos e com uma abordagem de comunicação efetiva, profissional de saúde e familia-

res possam desenvolver cuidados e tratamentos adequados. A atenção interdisciplinar 

e o trabalho em equipe na Atenção Básica são fundamentais para uma assistência hu-

manizada e qualificada na promoção, proteção e no manejo do aleitamento materno.
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Encerramento do módulo

Esperamos que esse módulo tenha conseguido estimular você a ser um incentivador 

do AM e que o tenha instrumentalizado ainda mais para atuar nesse âmbito. Essa práti-

ca é uma estratégia natural de vínculo, afeto, proteção e nutrição, constituindo a mais 

sensível, econômica e eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil.

Cada vez mais evidências científicas dos benefícios do AM são demonstradas e essas 

informações precisam ser publicizadas e os profissionais da Atenção Básica têm papel 

fundamental nesse contexto. Lembre-se de que toda a equipe precisa estar envolvi-

da nas ações de promoção do AM e de intervenção qualificada nas intercorrências no 

processo de amamentação. Essas ações são decisivas para a ampliação do AME e do 

período de AM.

Você, como profissional de saúde, está convidado a acompanhar o processo da ama-

mentação e o crescimento e desenvolvimento dos bebês, tanto em atendimentos indi-

viduais quanto em visitas domiciliares, bem como a orientar as mulheres e seus fami-

liares quanto ao acesso a outros serviços e grupos de apoio à amamentação, a fim de 

que se forme uma grande rede de apoio à lactação.

Bom trabalho!

As autoras
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